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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A nova proposta da Comissão compreende vários elementos novos que suscitaram profundas 
divergências no Conselho e no Parlamento Europeu, neste último caso não apenas entre os 
grupos políticos, mas também entre deputados com filiações políticas semelhantes. O que está 
em jogo está longe de ser negligenciável: trata-se nada menos do que da coesão de uma 
comunidade crescente, da redução – com base na solidariedade comum – das tensões 
resultantes da interdependência mútua entre os vários Estados-Membros, regiões e povos. 
Essa solidariedade é inconcebível – particularmente se levarmos em conta considerações de 
natureza social e laboral – salvo se for garantida a igualdade de oportunidades; daí a 
necessidade de tratar a questão das desigualdades causadas por diferenças de ordem histórica, 
económica e social da forma mais equitativa e duradoura possível, sendo esse o objetivo 
preeminente num novo século em que a Europa se transformou num gigante económico, 
apesar de lhe faltar ainda uma malha firme e harmoniosa de solidariedade. 

Entretanto, apesar das óbvias realizações e êxitos obtidos pela Europa no passado no domínio 
da integração, a UE debate-se atualmente com muitos tipos de crises. Enfrenta 
simultaneamente dificuldades de natureza institucional, financeira e económica, e 
demográfica, assim como nos domínios da política energética, dos transportes e da logística. 
Ao mesmo tempo, estas dificuldades podem também ser encaradas como oportunidades, 
desde que se baseiem em alterações adequadas, ou seja, alterações alicerçadas num equilíbrio 
sustentado e que sejam contínuas e previsíveis. Quaisquer outras alterações radicais, têm, por 
conseguinte, de ser abordadas com cautela e prudência, especialmente no que respeita à 
criação de a um sistema eficaz de implementação das instituições.

A presente proposta legislativa baseia-se numa forma de pensar com mais de meio século, que 
destaca a paz e o desenvolvimento e assenta na solidariedade, desenvolvida nos primórdios da 
União entre os Estados-Membros fundadores e fomentada não apenas pela solidariedade 
social, mas também, e cada vez mais, pelo conceito de coesão. Essa forma de pensar conduziu 
à ideia que se tornou nas últimas décadas o motivo mais importante e, simultaneamente, mais 
aliciante para os alargamentos, no que diz respeito aos novos Estados-Membros, numa União 
que não para de crescer. Este facto é uma realidade uma vez que, até à data, a força do 
mercado comum e da ação comum se têm baseado num sistema que garantia um certo nível 
de redistribuição pormenorizada com base na solidariedade.

Todos deveriam beneficiar da igualdade de oportunidades para tirar partido da solidariedade 
europeia, levando em devida conta as características dos Estados-Membros e a dimensão das 
respetivas populações e, em particular, de forma a que o instrumento legislativo a adotar não 
seja inaceitavelmente prejudicial para alguns dos Estados-Membros. Trata-se de uma tarefa 
complexa. No entanto, não deve implicar que se abdique da pretensão de aumento da 
disciplina na gestão dos fundos comuns – muito pelo contrário: o dinheiro dos contribuintes 
europeus não pode ser sacrificado em virtude da inconsciência e da irresponsabilidade.

Simultaneamente, o rigor não pode constituir um fim em si mesmo ou impor requisitos 
administrativos cada vez mais impraticáveis aos Estados-Membros responsáveis pela 
implementação, enquanto se assiste à redução dos seus direitos. Tanto os poderes como as 
obrigações (responsabilidade) devem ser proporcionais aos direitos e expectativas, assim 
como deve ser a respetiva repartição entre as instituições. O relator acredita firmemente que o 
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aumento dos problemas não deve ser acompanhado de reduções relativas das 
responsabilidades da Comissão. As reduções dos encargos suportados pelas agências 
administrativas nacionais ou pelas agências de execução regionais ou locais ou ainda pelos 
Estados-Membros só devem ser alteradas de forma proporcional e devidamente justificada, 
mediante a apresentação de cálculos adequados e argumentos factuais.

A finalidade do instrumento legislativo não deve ser nada mais do que garantir que cada 
cêntimo afetado à solidariedade e à coesão entre os cidadãos da Europa chega ao destino 
previsto, não que, em última análise, com a ratificação de alargamentos em grande escala e 
com o desenvolvimento do mercado comum mais integrado, passem a ser atribuídos menos 
financiamentos aos beneficiários que deles necessitam.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Desde a sua conceção à sua 
execução, os fundos estruturais devem ter 
em conta as prioridades e os princípios do 
"Small Business Act" para a Europa, em 
particular, o princípio "pensar primeiro 
em pequena escala".

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria, em 
conformidade com o seu programa 
nacional de reforma, com os 
representantes das autoridades competentes 
a nível regional, local, urbano e outras 
autoridades públicas, os parceiros 
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parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados que prevejam um 
código de conduta, a fim de garantir uma 
participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade de género e da 
não discriminação, bem como 
organizações não governamentais que 
promovam a inclusão social e 
organizações que operem nos domínios da 
cultura, da educação e das políticas 
relativas à juventude. Deverá ser prestada 
particular atenção aos grupos suscetíveis 
de serem afetados pelos programas e que 
possam ter dificuldade em os influenciar.
A cooperação com os parceiros deve 
reger-se pelas melhores práticas. Os 
Estados-Membros deverão assegurar um 
nível adequado de assistência técnica a 
fim de promover o seu envolvimento e 
participação em todas as fases do 
processo de programação. Essa parceria 
visa respeitar o princípio da governação a 
vários níveis, assegurar a apropriação das 
intervenções previstas pelas partes 
interessadas e explorar a experiência e o 
saber-fazer dos intervenientes relevantes. 
Nesta ótica, os parceiros devem 
representar os diferentes níveis territoriais 
e respeitar a estrutura institucional dos 
Estados-Membros. Os parceiros devem 
selecionar e nomear os membros que 
deverão representá-los no comité de 
monitorização. Os EstadosMembros
devem garantir uma participação coerente 
dos parceiros na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos contratos de 
parceria e dos programas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
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social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, tendo 
em conta o artigo 2.º do TUE e os artigos 
8.º e 10.º do TFUE, bem como combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual e 
garantir a acessibilidade das pessoas com 
deficiência.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são Partes na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, estando os restantes 
Estados-Membros em vias de a ratificar. 
Importa que a execução dos projetos 
relevantes tenha em consideração as 
obrigações decorrentes da referida 
Convenção, em matéria, designadamente, 
de educação, emprego e acessibilidade, 
em todos os projetos apoiados pelos 
Fundos QEC.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para atingir as metas e os objetivos 
da União em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, os 
Fundos QEC devem concentrar o seu 
apoio num número limitado de objetivos 
temáticos. O âmbito exato de cada Fundo 
QEC deveria ser definido nas regras 

(13) O âmbito exato de cada Fundo QEC 
deveria ser definido nas regras específicas 
dos Fundos.
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específicas dos Fundos e pode ser limitado 
a apenas alguns dos objetivos temáticos 
definidos no presente regulamento.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) Deve ser definido um Quadro 
Estratégico Comum para promover o 
desenvolvimento harmonioso, equilibrado 
e sustentável da União e fornecer uma 
orientação estratégica mais clara para o 
processo de programação a nível dos 
Estados-Membros e das regiões. O Quadro 
Estratégico Comum deverá facilitar a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União. Deverão 
ser conferidos poderes à Comissão para 
adotar um ato delegado a fim de 
completar o Quadro Estratégico Comum 
com uma série de ações-chave que 
traduzam os objetivos da União em 
recomendações dirigidas aos Fundos 
QEC.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros, em particular com os referidos 
no presente regulamento, e em diálogo 
com a Comissão, um Contrato de Parceria
em conformidade com o seu programa 
nacional de reforma. O Contrato de 
Parceria deverá selecionar os elementos 
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empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum e transpô-los para o contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC, assim 
como estabelecer disposições destinadas a 
garantir o acesso aos fundos, em 
particular às PME e às microempresas, 
velar por que estas empresas tenham 
efetivamente acesso a esses fundos, bem 
como por uma utilização eficaz e eficiente 
dos Fundos QEC.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União. 
O cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. No caso de 
incumprimento de uma condição ex ante, a
Comissão deve ter competência para 
suspender os pagamentos destinados ao 
programa.

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional. 
Devem ser definidas condições ex ante e 
critérios para o seu cumprimento, para 
assegurar o enquadramento necessário a 
uma utilização eficaz do apoio da União. 
Essas condições ex ante devem ser 
pertinentes para a eficácia da 
contribuição dos fundos QEC nos casos 
de investimento aplicáveis. O 
cumprimento dessas condições ex ante 
deve ser analisado pela Comissão no 
quadro da avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas, tendo 
devidamente conta a experiência anterior. 
No caso de incumprimento significativo de 
uma condição ex ante por parte de um
Estado-Membro não obstante as 
recomendações da Comissão, esta deve ter 
competência para suspender os pagamentos 
destinados ao programa. Ao tomar uma 
decisão sobre a suspensão de pagamentos, 
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a Comissão deve ter em conta o impacto 
económico e social dessa suspensão. As 
suspensões devem ser levantadas e os 
fundos disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa assim que este 
tomar as medidas necessárias.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019. Em 
2019, deve ser prevista uma reserva de 
desempenho, a afetar caso os objetivos 
intermédios definidos no quadro de 
desempenho tenham sido alcançados. 
Devido à sua natureza diversificada e 
transnacional, não deve ser prevista 
nenhuma reserva de desempenho para os 
programas no âmbito da Cooperação 
Territorial Europeia. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa ou, no final do 
período de programação, aplicar 
correções financeiras, para evitar que o 
orçamento da União seja utilizado de 
forma incorreta ou ineficaz.

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. O 
quadro de desempenho deve incluir 
objetivos ambiciosos, mas realistas, e 
definir metas intermédias, bem como ter 
devidamente em conta as circunstâncias 
particulares e a natureza das intervenções 
previstas pelo Estado-Membro. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, duas vezes durante o 
período do programa, nos anos a acordar 
entre os EstadosMembros e a Comissão. A 
Comissão deve prestar a assistência 
técnica necessária ao Estado-Membro, 
caso este não esteja a alcançar os 
objetivos definidos. Nos casos em que a 
insuficiência na consecução dos objetivos 
intermédios ou finais seja significativa, a 
Comissão deve poder suspender os 
pagamentos ao programa. Ao tomar uma 
decisão sobre a suspensão dos 
pagamentos, Comissão deve ter em conta 
quaisquer alterações na situação 
económica e social suscetíveis de afetar a 
realização dos objetivos intermédios ou 
finais, bem como o impacto económico e 
social da suspensão. As suspensões devem 
ser levantadas e os fundos 
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disponibilizados novamente ao Estado-
Membro em causa assim que este tomar 
as medidas necessárias.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando 
pela alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para 
enfrentar os desequilíbrios 
macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. As suspensões devem 
ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao Estado-

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente, tendo 
em conta o seu programa nacional de 
reforma.
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Membro em causa, assim que este último 
tomar as medidas necessárias.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Tendo em vista uma mobilização 
mais eficaz do potencial a nível local, é 
necessário reforçar e facilitar o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, mediante uma 
definição de regras comuns e uma 
coordenação estreita de todos os fundos 
QEC. A responsabilidade pela execução 
de estratégias de desenvolvimento local 
deve ser atribuída a grupos de ação local 
que representem os interesses das 
comunidades locais, enquanto princípio 
fundamental. Devem ser reconhecidos os 
grupos LEADER existentes.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 
dos Fundos QEC.

(36) Convém especificar os tipos de ações 
que podem ser empreendidas por iniciativa 
da Comissão e dos Estados-Membros na 
prestação de assistência técnica com apoio 
dos Fundos QEC. Os Estados-Membros
devem velar pela prestação de um nível 
adequado de assistência técnica aos 
parceiros referidos no presente 
regulamento, nomeadamente 
organizações temáticas de cúpula e 
organizações não governamentais, 
igrejas, redes e parceiros socioeconómicos  
e associações representantes de 
autoridades locais, urbanas e regionais, a 
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fim de facilitar a sua participação em todo 
o processo de programação.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criada o Mecanismo "Interligar a Europa". 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo Interligar a 
Europa deve limitar-se a um limite máximo 
que deve ser fixado tendo em conta a 
capacidade desse Estado-Membro para 
absorver essas dotações. Além disso, em 
conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE 
em cada país.

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criada o Mecanismo "Interligar a Europa". 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
Coesão para o Mecanismo Interligar a 
Europa deve limitar-se a um limite máximo 
que deve ser fixado tendo em conta a 
capacidade desse Estado-Membro para 
absorver essas dotações. Além disso, em 
conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de reforçar a tónica nos 
resultados e na realização dos objetivos e 
das metas da estratégia "Europa 2020", 
cinco por cento dos recursos do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego devem destinar-se a uma reserva 
de desempenho, por Fundo e categoria de 
regiões, em cada Estado-Membro.

Suprimido

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou territorial
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

(65) Uma vez que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou rural
pressupõe uma abordagem integrada que 
envolva investimentos ao abrigo de mais 
do que um eixo prioritário de um ou vários 
programas operacionais, as ações apoiadas 
pelos Fundos devem ser realizadas 
enquanto investimento territorial integrado 
no âmbito de um programa operacional.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 

(70) É importante dar a conhecer as 
realizações dos Fundos da União ao 
público em geral. Os cidadãos têm o direito 
de saber de que forma os recursos 
financeiros da União são investidos. A 
responsabilidade fundamental pela 
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comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários. Para 
garantir uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento deve igualmente contribuir 
para a comunicação instituição sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

comunicação de informações adequadas ao 
público incumbirá tanto às autoridades de 
gestão como aos beneficiários, mas em 
particular à Comissão. As novas 
tecnologias possibilitam a publicação 
gráfica, num único sítio Web 
centralizado, dos fluxos financeiros de 
cada país e dos resultados alcançados 
com a utilização dos Fundos. Para garantir 
uma maior eficácia em termos de 
comunicação com o público em geral e 
sinergias mais fortes entre as atividades de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados às ações de 
comunicação ao abrigo do presente 
regulamento deve igualmente contribuir 
para a comunicação instituição sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Tendo em vista assegurar uma vasta 
divulgação da informação sobre as 
realizações dos Fundos e do papel 
desempenhado pela União nessas 
realizações, e informar os potenciais 
beneficiários sobre as oportunidades de 
financiamento, o presente regulamento 
deve definir regras detalhadas em matéria 
de informação e comunicação, e 
estabelecer as características técnicas 
destas iniciativas.

(71) Tendo em vista assegurar uma vasta 
divulgação da informação sobre as 
realizações dos Fundos e do papel 
desempenhado pela União nessas 
realizações, e informar os potenciais 
beneficiários sobre as oportunidades de 
financiamento, nomeadamente através das 
organizações representativas das diversas 
partes interessadas, o presente 
regulamento deve definir regras detalhadas 
em matéria de informação e comunicação, 
e estabelecer as características técnicas 
destas iniciativas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 85
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Texto da Comissão Alteração

(85) De forma a proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz dos programas, deverão ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão, a nível dos 
eixos prioritários ou dos programas 
operacionais.

(85) De forma a proteger os interesses 
financeiros da União e garantir a execução 
eficaz dos programas, deverão ser previstas 
medidas que permitam a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão, a nível dos 
eixos prioritários ou dos programas 
operacionais. Ao tomar uma decisão sobre 
a suspensão de pagamentos, a Comissão 
deve ter em conta o impacto económico e 
social da suspensão na região em causa.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no respeito de um código de conduta 
relativo aos objetivos e critérios de apoio à 
execução da parceria, à adoção de um
quadro estratégico comum, às regras 
adicionais relativas à afetação da reserva 
de desempenho, à definição da zona e da 
população abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 

(88) De forma a complementar e alterar 
certos aspetos não essenciais do presente 
regulamento, a competência para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, deve ser delegada à Comissão, 
no que diz respeito a um complemento do
quadro estratégico comum, à definição, a 
título indicativo, da zona e da população 
abrangidas pelas estratégias de 
desenvolvimento local, às regras 
pormenorizadas sobre os instrumentos 
financeiros (avaliação ex ante, combinação 
de apoios, elegibilidade, tipos de atividades 
não apoiadas), às regras relativas a certos 
tipos de instrumentos financeiros 
instituídos aos níveis nacional, regional, 
transnacional ou transfronteiriço, às regras 
relativas a acordos de financiamento, 
transferência e gestão de ativos, 
modalidades de gestão e controlo, às regras 
relativas aos pedidos de pagamento e 
estabelecimento de um sistema de 
capitalização de frações anuais, à definição 
da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
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da taxa fixa para operações geradoras de 
receitas, da taxa fixa para custos indiretos 
objeto de subvenção com base nos métodos 
existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

existentes e taxas correspondentes, 
aplicáveis nas políticas da União, às 
responsabilidades dos Estados-Membros
no que respeita ao procedimento de 
comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades do 
intercâmbio de informações sobre as 
operações, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria, as decisões de
afetação da reserva de desempenho, as 
decisões de suspensão dos pagamentos 
ligados às políticas económicas dos 
Estados-Membros, e, em caso de anulação, 
as decisões para alterar as decisões de 
aprovação dos programas; e, no que toca 
aos Fundos, as decisões que identificam as 
regiões e os Estados-Membros que 

(90) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão, através de atos de execução, 
para adotar, no que se refere a todos os 
Fundos QEC, as decisões que aprovam os 
contratos de parceria acordados e, em caso 
de anulação, as decisões para alterar as 
decisões de aprovação dos programas; e, 
no que toca aos Fundos, as decisões que 
identificam as regiões e os 
Estados-Membros que cumprem os 
critérios em matéria de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, as decisões 
que determinam a repartição anual das 
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cumprem os critérios em matéria de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, as decisões que determinam a 
repartição anual das dotações para 
autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo "Interligar a Europa", as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

dotações para autorização destinadas aos 
Estados-Membros, as decisões sobre o 
montante a transferir da dotação do Fundo 
de Coesão atribuída a cada Estado-Membro 
para o mecanismo "Interligar a Europa", as 
decisões sobre o montante a transferir da 
dotação dos Fundos Estruturais atribuída a 
cada Estado-Membro para Alimentos para 
Pessoas Carenciadas, as decisões de 
aprovação e alteração a programas 
operacionais, as decisões sobre os grandes 
projetos, as decisões sobre planos 
conjuntos de ação, as decisões de 
suspensão dos pagamentos e as decisões 
sobre as correções financeiras.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) "Quadro Estratégico Comum", o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

(2) "Quadro Estratégico Comum", o 
documento que fornece uma orientação 
estratégica para o processo de 
programação ao nível dos 
Estados-Membros e das regiões, facilita a 
coordenação setorial e territorial da 
intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União e cria
os mecanismos para garantir a coerência e 
a consistência da programação dos Fundos 
QEC com as políticas económicas e de 
emprego dos Estados-Membros e da 
União, a fim de alcançar o 
desenvolvimento sustentável dos pontos de 
vista social e ambiental. Serão conferidos 
poderes à Comissão para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
142.º, no que diz respeito a um 
complemento do QEC que traduza os 
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objetivos e as metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave 
dos Fundos QEC, estabelecendo para 
cada objetivo temático ações-chave sob a 
forma de recomendações a ter em conta 
por cada Fundo QEC em conformidade 
com as prioridades de investimento, 
considerando as diferentes necessidades, 
desafios e oportunidades das regiões e a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento sustentável regional, e 
sugerindo prioridades para a cooperação 
no âmbito dos Fundos QEC;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) "programação", o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

(4) "programação", o processo de 
organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com a participação de parceiros em 
conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis definida no 
artigo 5.º, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) "auxílio estatal", um auxílio abrangido 
pelo disposto no artigo 107.º, n.º 1, do 
Tratado, que, para efeitos do presente 
regulamento, também inclui o auxílio de 
minimis na aceção do Regulamento (CE) 

(10) "auxílio estatal", um auxílio abrangido 
pelo disposto no artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE, que, para efeitos do presente 
regulamento, também inclui o auxílio de 
minimis na aceção do Regulamento (CE) 
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n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de 
dezembro de 2006, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado aos auxílios 
de minimis, do Regulamento (CE) n.º 
1535/2007 da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE aos 
auxílios de minimis no setor da produção 
de produtos agrícolas e do Regulamento 
(CE) n.º 875/2007 da Comissão, de 24 de 
julho de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE no setor 
das pescas e que altera o Regulamento 
(CE) 1860/2004;

n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de 
dezembro de 2006, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado aos auxílios 
de minimis, do Regulamento (CE) n.º 
1535/2007 da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE aos 
auxílios de minimis no setor da produção 
de produtos agrícolas, do Regulamento 
(CE) n.º 875/2007 da Comissão, de 24 de 
julho de 2007, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado CE no setor 
das pescas e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1860/2004, do Regulamento (UE) 
n.º 360/2012 da Comissão, de 25 de abril 
de 2012 , relativo à aplicação dos artigos 
107.º e 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia aos 
auxílios de minimis concedidos a 
empresas que prestam serviços de 
interesse económico geral1, bem como 
auxílios sob a forma de serviços públicos 
prestados a certas empresas encarregadas 
da gestão de serviços de interesse 
económico geral, na aceção da Decisão da 
Comissão, de 20 de dezembro de 2011, 
relativa à aplicação do artigo 106.º, n.º 2, 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia aos auxílios estatais sob 
a forma de compensação de serviço 
público concedidos a certas empresas 
encarregadas da gestão de serviços de 
interesse económico geral2.

_______________
1 JO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
2 JO L 7 de 11.1.2012, p. 3.

Justificação

Dado constituir uma das formas de auxílio estatal, a prestação de serviços de interesse 
económico geral deve ser incluída na definição de "auxílio estatal".
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) "Contrato de Parceria", o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis, que estabelece a estratégia, as 
prioridades e as modalidades de utilização 
dos Fundos QEC por parte do Estado-
Membro de forma eficaz e eficiente para 
prosseguir a estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que seja aprovado pela 
Comissão, após avaliação e diálogo com o 
Estado-Membro;

(18) "Contrato de Parceria", o documento 
elaborado pelo Estado-Membro, com a 
participação de parceiros em conformidade 
com a abordagem de governação a vários 
níveis definida no artigo 5.º, que 
estabelece a estratégia, as prioridades e as 
modalidades de utilização dos Fundos QEC 
por parte do Estado-Membro de forma 
eficaz e eficiente para prosseguir a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta o seu programa nacional de 
reforma, reconhecendo as diferentes 
necessidades das regiões e garantindo a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento regional sustentável, e 
que seja aprovado pela Comissão, após 
avaliação e diálogo com o Estado-Membro;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) "condição ex ante", um fator 
crucial predefinido de forma concreta e 
exata, que constitui um requisito 
necessário – com uma ligação real e um 
impacto direto – para a aplicação efetiva e 
eficaz do conteúdo concreto do 
investimento a financiar a partir de 
qualquer um dos Fundos QEC;
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as Orientações Integradas e as 
recomendações específicas por país nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

1. Os Fundos QEC prestam apoio, no 
âmbito de programas plurianuais, que 
complemente as intervenções nacionais, 
regionais e locais, para a realização da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
conformidade com os programas de 
reforma nacionais, tendo em conta o 
artigo 9.º do TFUE, as Orientações 
Integradas pertinentes e as recomendações 
específicas por país relevantes nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, bem como 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do TFUE.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
coerente com as políticas e prioridades da 
União e complementar de outros 
instrumentos da União.

2. A Comissão e os EstadosMembros 
asseguram que o apoio dos Fundos QEC é 
coerente com as políticas e prioridades 
relevantes, incluindo os objetivos 
horizontais, da União e complementar de 
outros instrumentos da União.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As regras de execução e de utilização 
dos Fundos QEC e, nomeadamente, os 

5. As regras de execução e de utilização 
dos Fundos QEC e, nomeadamente, os 
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recursos financeiros e administrativos 
necessários para a sua execução, no que se 
refere à comunicação de informações, 
avaliação, gestão e controlo, devem ter em 
conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do apoio atribuído.

recursos financeiros e administrativos 
necessários para a sua execução, no que se 
refere à comunicação de informações, 
avaliação, gestão e controlo, devem ter em 
conta o princípio da proporcionalidade, em 
função do apoio atribuído e da dimensão 
dos beneficiários.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e os Estados-Membros
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação.

9. A Comissão e os Estados-Membros
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação, 
informando os potenciais beneficiários 
acerca das oportunidades de 
financiamento e divulgando o papel e as 
realizações da política de coesão.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão e os Estados-Membros
exercem as suas competências no que diz 
respeito aos Fundos QEC, procurando 
reduzir os encargos administrativos para os 
beneficiários.

10. A Comissão e os EstadosMembros 
exercem as suas competências no que diz 
respeito aos Fundos QEC, procurando 
reduzir os encargos administrativos para os 
beneficiários, para as autoridades públicas 
nacionais, regionais e locais e para os 
organismos que atuam a diferentes níveis 
da administração na qualidade de 
autoridades de gestão.

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve organizar uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, os
Estados-Membros e as autoridades 
regionais devem organizar uma parceria 
com os seguintes parceiros:

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas 
competentes;

(a) outras autoridades públicas 
competentes;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

(c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais, nomeadamente 
organizações sem fins lucrativos que 
promovam a inclusão social e 
organizações que operem nos domínios da 
cultura, da educação e da juventude, e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
não discriminação.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro deve incluir na 
parceria instituições, organizações e 
grupos suscetíveis de influenciar a 
execução dos programas ou de por ela 
serem afetados. Devem ser tidos 
particularmente em conta os grupos que 
possam ser afetados pelos programas e 
tenham dificuldade em os influenciar, 
nomeadamente os grupos vulneráveis e 
marginalizados.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos 
Estados-Membros na preparação dos 
contratos de parceria e dos relatórios sobre 
os progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis e com o 
Contrato de Parceria a que se refere o n.º 
1, os parceiros que representam os 
diversos níveis territoriais e refletem a 
estrutura institucional dos 
EstadosMembros devem ser envolvidos 
por estes em todas as fases da preparação 
dos contratos de parceria e dos relatórios 
sobre os progressos realizados, bem como 
na preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas, de forma 
atempada e constante. Os parceiros devem 
participar nos comités de monitorização 
dos programas.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 

3. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
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com o artigo 142.º, a fim de estabelecer um 
código de conduta europeu que defina 
objetivos e critérios para apoiar a execução 
da parceria e facilitar a partilha de 
informações, experiências, resultados e 
boas práticas entre os Estados-Membros.

com o artigo 142.º, a fim de estabelecer, 
após consulta dos parceiros económicos e 
sociais europeus e das organizações 
parceiras europeias, um código de conduta 
europeu que defina objetivos e critérios 
para apoiar a execução da parceria e 
facilitar a partilha de informações, 
experiências, resultados e boas práticas 
entre os EstadosMembros.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao executar os Fundos QEC, as 
autoridades responsáveis devem 
incentivar a participação e o acesso 
adequados dos parceiros a que se refere o 
artigo 5.º, n.º 1, alínea c), às medidas 
financeiras, em particular nos domínios 
da luta contra a pobreza, da inclusão 
social, da igualdade entre homens e 
mulheres e da igualdade de 
oportunidades.  

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e não discriminação

Promoção da igualdade de oportunidades e 
não discriminação

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
mulheres e homens e a integração coerente
da perspetiva do género em todas as fases 
da preparação, programação, execução, 
monitorização e avaliação dos Fundos 
QEC de uma forma atempada e constante, 
utilizando métodos de avaliação da 
inscrição da dimensão do género no 
orçamento.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante a preparação e execução dos 
programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para 
promover a igualdade de oportunidades, 
evitar qualquer discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e impedir a disseminação da 
segregação, durante a preparação e 
execução dos programas, dedicando uma 
atenção especial às pessoas que 
enfrentam várias formas de 
discriminação.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 7.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Acessibilidade para as pessoas com 

deficiência
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
velar por que acessibilidade das pessoas 
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com deficiência seja assegurada em todas 
as fases da preparação e execução dos 
programas.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas, médias e microempresas, bem 
como das empresas geridas por pessoas 
independentes, e dos setores agrícola (em 
relação ao FEADER), das pescas e da 
aquicultura (em relação ao FEAMP);

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

(6) proteger o ambiente e a biodiversidade 
e promover a eficiência energética e dos 
recursos;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover a sustentabilidade e a 
qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza;

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza e a discriminação:

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investimento na educação, na 
formação, nomeadamente profissional,
nas competências e na aprendizagem ao 
longo da vida;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) investimento na acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida, 
incluindo os idosos e as pessoas com 
deficiência;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública.

(11) reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública e 
reforço das capacidades das partes 
interessadas.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum, 
descrito no Anexo -I, fornece uma 
orientação estratégica para o processo de 
programação ao nível dos 
Estados-Membros e das regiões e para o 
contributo dos Fundos QEC para a 
realização dos objetivos e metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 
em conta as diferentes necessidades, 
desafios e oportunidades das regiões e a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento sustentável regional.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo Conteúdo
O Quadro Estratégico Comum estabelece: Em cooperação com os parceiros 

económicos e sociais europeus, o Quadro 
Estratégico Comum estabelece:

(a) para cada objetivo temático, as ações-
chave a apoiar por cada Fundo QEC;
(b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como das zonas com 
particularidades territoriais referidas nos 
artigos 174.º e 349.º do Tratado, a ser 
superados através dos Fundos QEC;
(c) os princípios horizontais e os objetivos 
políticos para a execução dos Fundos QEC;

(c) os princípios horizontais e os objetivos 
políticos para a execução dos Fundos QEC;
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(d) as áreas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;
(e) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos QEC, e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União, 
incluindo instrumentos de cooperação 
externa;

(e) os mecanismos de coordenação entre os 
Fundos QEC, e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União, 
incluindo instrumentos de cooperação 
externa;

(f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com as recomendações específicas 
por país, nos termos do artigo 121.º, n.º 2, 
do Tratado e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado.

(f) os mecanismos para garantir a coerência 
e consistência da programação dos Fundos 
QEC com os instrumentos de outras 
políticas da União e, em conformidade
com o programa nacional de reforma, 
com as recomendações específicas por país 
relevantes, nos termos do artigo 121.º, n.º 
2, do TFUE e as recomendações relevantes 
do Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do TFUE.

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, no prazo de 3 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de completar o 
Quadro Estratégico Comum com o 
seguinte:
(a) para cada objetivo temático, 
recomendações relativas a ações-chave a 
apoiar por cada Fundo QEC;
(b) os principais desafios territoriais das 
zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como das zonas com as 
particularidades territoriais referidas nos 
artigos 174.º e 349.º do TFUE, a ser 
superados através dos Fundos QEC;
(c) as zonas prioritárias para as atividades 
de cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas, 
de acordo com as prioridades dos 
EstadosMembros.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 12 

Texto da Comissão Alteração

Adoção e revisão Suprimido
Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o 
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 
3 meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.
Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão revê e, se for caso disso, adota, 
através de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 142.º, um 
Quadro Estratégico Comum revisto.
No prazo de seis meses a contar da 
adoção de um Quadro Estratégico 
Comum revisto, os Estados-Membros
devem propor alterações, sempre que 
necessário, ao seu Contrato de Parceria e 
aos seus programas, a fim de garantir a 
respetiva coerência com a versão revista 
do Quadro Estratégico Comum.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro elabora um 
Contrato de Parceria, para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

1. Cada Estado-Membro elabora, com as 
autoridades regionais, um Contrato de 
Parceria, para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 
dezembro de 2020.

Alteração 53
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades regionais, em cooperação com 
os parceiros referidos no artigo 5.º. O 
Contrato de Parceria é preparado em 
diálogo com a Comissão.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de seis meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e ações-
chave definidos no Quadro Estratégico 
Comum, bem como as metas estabelecidas 
nas recomendações específicas por país, 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, e as recomendações relevantes do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento 
sustentável, tendo em conta os objetivos 
temáticos, os princípios horizontais 
estabelecidos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do 
presente regulamento e as ações 
recomendadas definidos no Quadro 
Estratégico Comum, e atendendo às metas 
estabelecidas nas recomendações 
específicas por país relevantes, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, e às 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do TFUE, bem como ao Programa de 
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Reforma Nacional do Estado-Membro;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e das 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

ii) uma análise sucinta dos programas que 
justifiquem a seleção dos objetivos 
temáticos e das afetações indicativas dos 
Fundos QEC, bem como um resumo dos 
principais resultados esperados para cada 
um dos Fundos QEC;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) para cada objetivo temático, um 
resumo dos principais resultados 
esperados em relação a cada um dos 
Fundos QEC;

Suprimido

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista indicativa das 
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participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

cidades participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo de risco elevado de 
discriminação ou de pobreza e exclusão 
social, dando especial atenção às pessoas 
com deficiência e às comunidades 
marginalizadas, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes, a fim de contribuir para a 
implementação das estratégias nacionais 
de luta contra a pobreza;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) o modo como os Fundos QEC irão 
contribuir para a realização das 
estratégias integradas nacionais de luta 
contra a pobreza, especificadas nos 
Programas de Reforma Nacionais e 
fundamentadas pelos relatórios sociais 
nacionais, que promovam a inclusão de 
todos os grupos atingidos ou em risco de 
pobreza e exclusão social;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) uma abordagem integrada para 
fazer face às necessidades específicas das 
zonas geográficas mais afetadas pelo 
desemprego, dando especial atenção ao 
desemprego dos jovens, assinalando as 
medidas destinadas a reduzi-lo em cada 
estratégia dos fundos, bem como as 
dotações financeiras destinadas a esse 
fim;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento de condicionalidades ex ante 
e das ações a adotar a nível nacional e 
regional, bem como o calendário para a sua 
aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas condicionalidades ex ante;

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento de condicionalidades ex ante 
pertinentes e das ações a adotar a nível 
nacional e regional, bem como o calendário 
para a sua aplicação, no caso de não 
estarem cumpridas condicionalidades ex 
ante;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

iv) as ações realizadas para implementar 
uma abordagem de governação a vários 
níveis e envolver os parceiros referidos no 
artigo 5.º, a fim de assegurar a eficácia 
dessas ações, uma lista indicativa dos 
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a identificação dos obstáculos 
jurídicos e administrativos à execução da 
parceria no contexto nacional e das ações 
previstas para superar esses obstáculos;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-B) a identificação das parcerias 
nacionais, regionais e locais e das 
estruturas de governação a vários níveis 
existentes e relevantes, bem como das 
formas como serão tidas em conta;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma avaliação da necessidade de reforçar 
a capacidade administrativa das 
autoridades e, se for caso disso, dos 
beneficiários, e as ações a adotar para esse 
fim;

i) uma avaliação da necessidade de reforçar 
a capacidade administrativa das 
autoridades, dos beneficiários e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), e as ações a adotar para 
esse fim;
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
aprovação do Contrato de Parceria, o mais 
tardar seis meses após a sua apresentação 
pelo Estado-Membro, desde que as 
observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

2. A Comissão adotará uma decisão, 
através de um ato de execução, de 
aprovação dos elementos do Contrato de 
Parceria abrangidos pelo disposto no 
artigo 14.º, alínea a), subalíneas iii), iv), 
vi) e vii), e alíneas d), subalíneas i) a iii), o 
mais tardar quatro meses após a sua 
apresentação pelo Estado-Membro, desde 
que as observações eventuais da Comissão 
tenham sido satisfatoriamente tidas em 
conta. O Contrato de Parceria não entrará 
em vigor antes de 1 de janeiro de 2014.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar o 
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e que permitam superar os 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais e regionais.

Os Estados-Membros devem concentrar o
apoio, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos, em ações que 
garantam o maior valor acrescentado em 
relação à realização das metas da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e que 
permitam superar os desafios identificados 
nas recomendações específicas por país, tal 
como aplicadas no contexto do respetivo 
Programa Nacional de Reforma e de 
outras estratégias, nos termos do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, e nas 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta as necessidades 
nacionais, regionais e locais.
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Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condicionalidades ex ante devem ser 
definidas para cada Fundo QEC nas regras 
específicas dos Fundos.

1. As condicionalidades ex ante e os 
critérios correspondentes para o seu 
cumprimento devem ser definidos para 
cada Fundo QEC nas regras específicas dos 
Fundos.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
as condicionalidades ex ante aplicáveis 
estão cumpridas.

2. Os EstadosMembros avaliam se as 
condicionalidades ex ante, pertinentes 
para a eficácia da contribuição do 
Fundos nos casos de investimento 
aplicáveis, estão cumpridas em 
consonância com a partilha de 
competências entre os diferentes níveis de 
governação. A avaliação deve basear-se 
numa metodologia comum e envolver os 
parceiros referidos no artigo 5.º.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares a um 
programa na pendência da conclusão 

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. O insucesso na realização das 
ações para cumprir uma condicionalidade 
ex ante no prazo previsto no programa 
pode constituir uma base para a suspensão 
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satisfatória das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante. O insucesso na 
realização das ações para cumprir uma 
condicionalidade ex ante no prazo previsto 
no programa constitui uma base para a 
suspensão de pagamentos pela Comissão.

de pagamentos pela Comissão. Ao tomar 
uma decisão sobre a suspensão de 
pagamentos, a Comissão deve ter em 
conta o impacto económico e social da 
suspensão. A não manutenção do 
cumprimento de uma condicionalidade ex 
ante durante a execução programa pode 
constituir motivo para a suspensão de 
pagamentos por parte da Comissão. As 
suspensões devem ser levantadas e os 
fundos disponibilizados novamente assim 
que o Estado-Membro tomar as medidas 
necessárias.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao atuar em conformidade com o n.º 
5, a Comissão deve ter devidamente em 
conta a situação do Estado-Membro em 
causa e a sua experiência anterior no que 
respeita ao cumprimento da 
condicionalidade ex ante pertinente.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Reserva de desempenho

É constituída uma reserva de desempenho 
correspondente a 5 % dos recursos 
afetados a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, com exceção dos 
recursos afetados para o objetivo de 
Cooperação Territorial Europeia e para 
execução do título V do Regulamento 
FEAMP, a afetar em conformidade com 
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as disposições previstas no artigo 20.º.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, procede a uma análise 
do desempenho dos programas em cada 
Estado-Membro, em 2017 e 2019, com 
base no quadro de desempenho definido no 
Contrato de Parceria e nos programas 
respetivos. O método de estabelecimento 
do quadro de desempenho está definido no 
anexo I.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, procede a uma análise 
do desempenho dos programas em cada 
Estado-Membro, com base no quadro de 
desempenho definido no Contrato de 
Parceria e nos programas respetivos. A 
análise do desempenho deverá ser 
realizada duas vezes durante o período do 
programa. O Estado-Membro e a 
Comissão devem determinar de comum 
acordo os anos em que a análise será 
efetuada. O método de estabelecimento do 
quadro de desempenho está definido no 
anexo I.

Justificação

A fim de garantir flexibilidade, e tendo em conta a situação nos diferentes EstadosMembros, 
as modalidades de análise do desempenho devem ser acordadas entre o Estado-Membro e a 
Comissão.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
anos de 2017 e 2019.

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos EstadosMembros nos 
anos em que é efetuada a análise do 
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desempenho.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A análise terá em conta quaisquer 
alterações na situação económica e social 
que sejam passíveis de influenciar o 
cumprimento dos objetivos intermédios 
dos programas.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Para além da análise acima 
mencionada, é necessário que a 
monitorização contínua, efetuada pela 
Comissão, atue como sistema de alerta 
precoce para detetar programas que não 
tenham contribuído para a realização das 
metas e objetivos dos Fundos QEC, de 
molde a evitar a suspensão dos 
pagamentos.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso a análise do desempenho realizada 
em 2017 revele que uma prioridade de um 
programa não atingiu os objetivos 
intermédios fixados para o ano de 2016, a 

1. Caso a análise do desempenho realizada 
no ano em que se efetuar essa primeira 
análise revele que uma prioridade de um 
programa não atingiu os objetivos 
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Comissão formulará recomendações ao 
Estado-Membro em causa.

intermédios fixados para o ano anterior à 
realização da primeira análise do 
desempenho, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 
em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios. O Estado-Membro deve 
propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um Estado-
Membro não apresente as informações 
necessárias em conformidade com o 
artigo 46.º, n.ºs 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.

2. Com base na análise final efetuada no 
ano da segunda análise do desempenho, a 
Comissão adotará uma decisão, através de 
um ato de execução, para determinar, em 
relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus objetivos 
intermédios, tendo em conta, entre outros 
aspetos, as condições externas e 
alterações no PIB da União e do Estado-
Membro em questão. A Comissão aprova a 
alteração dos programas em causa, em 
conformidade com o artigo 26.º.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode suspender a 
totalidade ou parte de um pagamento 
intercalar para uma prioridade de um 

3. Caso existam indícios resultantes de uma 
análise de desempenho a que se refere o 
n.º 2 de que uma prioridade não atingiu, de 
forma significativa, os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode suspender a 
totalidade ou parte de um pagamento 
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programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.

intercalar para uma prioridade de um 
programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos e de acordo com as 
observações anteriores efetuadas pela 
Comissão. Ao tomar uma decisão sobre a 
suspensão de pagamentos, a Comissão 
deve ter em conta o impacto económico e 
social da suspensão. A suspensão deve ser 
levantada e os fundos disponibilizados 
novamente ao Estado-Membro em causa, 
assim que este último tomar as medidas 
necessárias.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Condicionalidades macroeconómicas Assistência aos Estados-Membros com 
graves problemas orçamentais

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros referidos no artigo 5.º. Cada 
Estado-Membro deve elaborar um plano 
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de consulta e publicar os resultados das 
consultas antes da finalização dos 
programas.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o 
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de três meses 
após a apresentação do Contrato de 
Parceria, com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove 
meses após a adoção do Quadro 
Estratégico Comum. Todos os programas 
são acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É fortemente incentivado o recurso 
aos programas multifundos (FEDER, 
FSE, FC, FEADER, FEAMP). Para o 
efeito, a Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para garantir que a 
preparação e a execução desses 
programas respeitem o princípio da 
proporcionalidade dos Fundos.
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada prioridade estabelece indicadores 
para avaliar os progressos registados na 
aplicação do programa em termos de 
cumprimento dos objetivos, que 
constituirão a base da monitorização, 
avaliação e revisão do desempenho. Tal 
inclui:

Cada prioridade estabelece indicadores 
qualitativos e quantitativos baseados nos 
resultados positivos obtidos pelos 
Estados-Membros e nos desafios por eles 
enfrentados em conformidade com os 
princípios horizontais enunciados nos 
artigos 7.º, 7.º-A e 8.º, a fim de avaliar os 
progressos registados na aplicação do 
programa em termos de cumprimento dos 
objetivos, que constituirão a base da 
monitorização, avaliação e revisão do 
desempenho. Tal inclui:

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores comuns e podem prever 
indicadores específicos dos diferentes 
programas.

Para cada Fundo QEC, as regras 
específicas dos Fundos definem 
indicadores qualitativos e quantitativos 
comuns e podem prever indicadores 
específicos dos diferentes programas.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Cada programa, exceto aqueles que visem 
exclusivamente a assistência técnica, deve 
incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

Cada programa, exceto aqueles que visem 
exclusivamente a assistência técnica, deve 
incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º, 7.º-A 
e 8.º, bem como indicadores qualitativos e 
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quantitativos baseados nos resultados 
obtidos pelos Estados-Membros e nos 
desafios por eles enfrentados.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país relevantes ao abrigo do 
artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, bem como 
as recomendações relevantes do Conselho 
adotadas em virtude do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado, tendo em conta a avaliação ex 
ante. Essa avaliação deve incidir, em 
particular, na adequação da estratégia do 
programa, nos objetivos, indicadores e 
metas correspondentes e na afetação dos 
recursos orçamentais.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 

Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, ao desenvolvimento sustentável 
e aos objetivos específicos definidos no 
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Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

programa, tendo em conta o Quadro 
Estratégico Comum e o Contrato de 
Parceria. São acompanhados do programa 
revisto e, se for caso disso, de um Contrato 
de Parceria revisto.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A alteração dos programas deve ser 
efetuada em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no artigo 24.º, 
nomeadamente os relativos aos princípios 
horizontais, incluindo o princípio da 
parceria e a abordagem de governação a 
vários níveis. Os pedidos de alteração dos 
programas devem também basear-se nos 
programas revistos e, se for caso disso, 
num Contrato de Parceria revisto.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI pode, a pedido dos 
Estados-Membros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações e, em especial, dos grandes 
projetos, dos instrumentos financeiros e 
das parcerias público-privadas.

1. O BEI pode, a pedido dos 
EstadosMembros, participar na elaboração 
do Contrato de Parceria, bem como nas 
atividades relacionadas com a preparação 
das operações, de grandes e pequenos 
projetos que ofereçam um forte potencial 
de inovação, dos instrumentos financeiros 
e das parcerias público-privadas.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras no 
contexto local, a ligação em rede e, se for 
caso disso, as formas de cooperação.

(d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras e 
socioculturais no contexto local, a ligação 
em rede e, se for caso disso, as formas de 
cooperação.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias de desenvolvimento local 
são selecionadas por um comité, instituído 
para este efeito pelas autoridades de gestão 
dos programas.

3. As estratégias de desenvolvimento local 
sustentável são selecionadas por um 
comité, instituído para este efeito pelas 
autoridades de gestão dos programas. Os 
parceiros a que se refere o artigo 5.º 
devem estar adequadamente 
representados neste comité. Em 
particular, os parceiros económicos e 
sociais devem ter uma forte 
representação. 

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) os custos de consultoria.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos financeiros podem ser Os instrumentos financeiros podem ser 
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combinados com subvenções, bonificações 
de juros e contribuições para prémios de 
garantias. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada modalidade de 
financiamento.

combinados com subvenções, bonificações 
de juros, microcréditos e contribuições 
para prémios de garantias. Nesse caso, têm 
de ser mantidos registos separados para 
cada modalidade de financiamento.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias e 
instrumentos financeiros, e definir regras 
adicionais específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa e regras 
específicas sobre os tipos de ação que não 
podem ser apoiados pelos instrumentos 
financeiros.

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre a avaliação ex 
ante dos instrumentos financeiros, a 
combinação dos apoios concedidos aos 
beneficiários finais sob a forma de 
subvenções, bonificações de juros, 
contribuições para prémios de garantias, 
microcréditos e instrumentos financeiros, e 
definir regras adicionais específicas em 
matéria de elegibilidade da despesa e 
regras específicas sobre os tipos de ação 
que não podem ser apoiados pelos 
instrumentos financeiros.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano ou de regeneração 
urbana, quando esses terrenos ou imóveis 
façam parte do investimento. Essas 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis só são elegíveis se estiverem 

3. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
desenvolvimento urbano e/ou rural e de 
regeneração urbana e/ou rural, quando 
esses terrenos ou imóveis façam parte do 
investimento. Essas contribuições relativas 
a terrenos ou imóveis só são elegíveis se 
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preenchidas as condições previstas no 
artigo 59.º.

estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 59.º.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 7 anos, após o seu encerramento. O 
montante restante depois desse período 
será transferido para o orçamento da 
União Europeia.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução.

1. A autoridade de gestão envia à 
Comissão um relatório específico sobre as 
operações que envolvem a utilização de 
instrumentos financeiros, em anexo ao 
relatório anual de execução, procurando 
evitar duplicações e encargos 
administrativos suplementares.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização é composto 1. O Comité de Monitorização é composto 
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por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros referidos no 
artigo 5.º, sendo dada especial atenção 
aos parceiros envolvidos na elaboração 
dos programas em causa. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto. Os 
Estados-Membros devem velar por que o 
Comité de Monitorização respeite o 
equilíbrio entre homens e mulheres.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os parceiros devem selecionar e nomear 
os membros que os representarão no 
Comité de Monitorização.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A lista de membros do Comité de 
Monitorização será publicada.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O organismo do qual o presidente do 
Comité provém assume o papel de 
secretariado central a fim de assistir os 
parceiros no desempenho das suas tarefas 
e ajudar a presidência a preparar e 
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conduzir reuniões e velar por que sejam 
obtidos resultados. 

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, duas vezes por ano, 
competindo-lhe verificar a aplicação do 
programa e os progressos alcançados na 
consecução dos seus objetivos e na 
observância dos princípios horizontais 
enunciados nos artigos 6.º, 7.º, 7.º-A e 8.º. 
Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões 
que afetem o desempenho do programa.

2. Compete ao Comité de Monitorização 
analisar cuidadosamente todas as questões
que afetem o desempenho do programa, 
incluindo a análise do desempenho.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.

4. O Comité de Monitorização pode 
apresentar recomendações à autoridade de 
gestão sobre a aplicação do programa e a 
sua avaliação, a fim de reduzir os 
encargos administrativos dos 
beneficiários. Compete-lhe monitorizar as 
medidas tomadas na sequência dessas 
recomendações.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Comité de Monitorização aprova 
os relatórios anuais sobre a execução dos 
programas referidos no artigo 44.º e os 
relatórios de progresso referidos no 
artigo 46.º.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
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realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

realizadas para cumprir as condições ex 
ante, simplificar os procedimentos 
administrativos e abordar outras questões 
que afetem o desempenho do programa, 
bem como as medidas corretivas adotadas.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual de execução 
apresentado em 2017 deve referir e analisar 
as informações previstas no n.º 2 e os 
progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, e informar sobre o apoio 
utilizado para cumprir as metas relativas às 
alterações climáticas.

3. O relatório anual de execução 
apresentado durante o ano da primeira 
análise do desempenho deve referir e 
analisar as informações previstas no n.º 2 e 
os progressos alcançados na realização dos 
objetivos do programa, incluindo a 
contribuição dos Fundos QEC para a 
alteração dos indicadores de resultados, 
quando esses dados sejam facultados pelas 
avaliações. Deve também avaliar a 
execução das ações, de modo a ter em 
conta os princípios consagrados nos artigos 
6.º, 7.º, 7.º-A e 8.º, e informar sobre o 
apoio utilizado para cumprir as metas 
relativas às alterações climáticas, a 
redução da pobreza e a redução da taxa 
de desemprego geral e juvenil.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado durante o ano da 
segunda análise do desempenho e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 
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da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa. Em 
2017 e 2019, a reunião anual de avaliação 
abordará todos os programas no Estado-
Membro e terá igualmente em conta os 
relatórios de progresso apresentados nesses 
anos, pelo Estado-Membro, em 
conformidade com o artigo 46.º.

2. A reunião anual de avaliação pode 
abranger mais do que um programa. Nos 
anos em que é efetuada a análise do 
desempenho, a reunião anual de avaliação 
abordará todos os programas no Estado-
Membro e terá igualmente em conta os 
relatórios de progresso apresentados nesses 
anos, pelo Estado-Membro, em 
conformidade com o artigo 46.º.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional 
em anos diferentes de 2017 e 2019.

3. O Estado-Membro e a Comissão podem 
decidir não organizar uma reunião anual de 
avaliação sobre um programa operacional 
nos anos em que é efetuada a análise do 
desempenho.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 

(b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 
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objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

objetivos intermédios qualitativos e 
quantitativos razoáveis e mensuráveis, 
baseados nos resultados obtidos pelos 
Estados-Membros e nos desafios por eles 
enfrentados, adotados para cada programa 
no quadro de desempenho, e ao apoio 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas, à redução da 
pobreza e à redução da taxa de
desemprego geral e juvenil;

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria.

(h) o papel dos parceiros, como referido no 
artigo 5.º, no que se refere à execução do 
Contrato de Parceria, incluindo uma lista 
dos parceiros envolvidos, as suas 
responsabilidades, as suas opiniões sobre 
a execução do programa e sobre o 
princípio da parceria, bem como a forma 
como os seus pontos de vista foram tidos 
em conta.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório anual de progresso, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório de progresso anual, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e às metas das iniciativas 
emblemáticas inseridas no âmbito desta 
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estratégia.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e, 
quando apropriado, as metas em matéria 
de clima, os indicadores horizontais, o 
Produto Interno Bruto (PIB) e o 
desemprego, bem como o emprego de 
qualidade. Para além do indicador do 
PIB/habitante, os Estados-Membros
podem utilizar outros indicadores sociais 
e ambientais para obterem uma visão 
mais social da situação de bem-estar da 
região ou Estado-Membro em avaliação.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações qualitativas e quantitativas, 
bem como os procedimentos a aplicar para 
a produção e recolha dos dados necessários 
a essas avaliações, incluindo os dados 
relativos aos indicadores comuns 
qualitativos e quantitativos e, quando 
apropriado, aos indicadores específicos dos 
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programas.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

(a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos, os 
princípios horizontais definidos nos 
artigos 6.º, 7.º, 7.º-A e 8.º do presente 
regulamento e as prioridades, bem como 
as necessidades nacionais e regionais;

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas com o quadro estratégico 
comum, o Contrato de Parceria e as 
recomendações específicas por país ao 
abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do Tratado, 
bem como as recomendações do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

(d) a coerência dos objetivos temáticos, 
prioridades e objetivos correspondentes 
dos programas, bem como dos princípios 
horizontais definidos nos artigos 6.º, 7.º, 
7.º-A e 8.º do presente regulamento, com o 
quadro estratégico comum, o Contrato de 
Parceria e as recomendações específicas 
por país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 2, do 
Tratado, bem como as recomendações do 
Conselho adotadas nos termos do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado;

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) a relevância e clareza dos indicadores (e) a relevância e clareza dos indicadores 
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propostos para o programa; horizontais e dos indicadores propostos 
para o programa;

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação;

(l) a adequação das medidas previstas para 
promover a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e evitar a 
discriminação em conformidade com os 
princípios enunciados no artigo 7.º;

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) a adequação das medidas previstas 
para garantir a acessibilidade das pessoas 
com deficiência;

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) a adequação das medidas previstas 
para promover o desenvolvimento 
sustentável.

(m) a adequação das medidas previstas 
para promover o desenvolvimento 
sustentável, a inclusão social e a 
realização das metas relativas à redução 
da pobreza.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 50
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Texto da Comissão Alteração

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, em 
estreita colaboração. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em conformidade 
com os requisitos específicos estabelecidos 
nas regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

As avaliações ex post são realizadas pela 
Comissão, em estreita colaboração com os 
EstadosMembros. Têm como objetivo 
examinar a eficácia e eficiência dos Fundos 
QEC e o seu contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e as metas das 
iniciativas emblemáticas no âmbito dessa 
estratégia, em conformidade com os 
requisitos específicos estabelecidos nas 
regras específicas dos Fundos. As 
avaliações ex post têm de ser concluídas 
até 31 de dezembro de 2023.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) assistência no acesso aos fundos, 
visando em especial as PME e as 
microempresas.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações destinadas à divulgação de 
informações, apoio à organização em rede, 
realização de atividades de comunicação, 
sensibilização, promoção da cooperação e 
intercâmbio de experiências, 
inclusivamente com os países terceiros. 
Para garantir uma maior eficiência na 
comunicação ao público em geral e mais 
sinergias entre as ações de comunicação 
realizadas por iniciativa da Comissão, os 
recursos afetados a estas ações ao abrigo 

(f) ações destinadas à divulgação de 
informações, apoio à organização em rede, 
realização de atividades de comunicação, 
sensibilização, promoção da cooperação e 
intercâmbio de experiências, em particular 
entre organizações da sociedade civil,
inclusivamente com os países terceiros. 
Para garantir uma maior eficiência na 
comunicação ao público em geral e mais 
sinergias entre as ações de comunicação 
realizadas por iniciativa da Comissão, os 
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do presente regulamento contribuirão 
igualmente para a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, desde que estas 
prioridades estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento;

recursos afetados a estas ações ao abrigo 
do presente regulamento contribuirão 
igualmente para financiar a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, desde que estas 
prioridades estejam relacionadas com os 
objetivos gerais do presente regulamento;

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) apoio ao reforço de capacidades dos 
parceiros sociais e das organizações da 
sociedade civil, referidos no artigo 5.º, em 
particular no que diz respeito à 
participação dos representantes dos 
grupos vulneráveis, apoio a organizações 
de coordenação de organizações não 
governamentais, parceiros sociais, redes e 
associações representantes de autoridades 
locais, urbanas e regionais que trabalhem 
a nível da UE no âmbito da política de 
coesão, com vista à criação de redes com 
os parceiros nacionais e regionais.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) assistência para apoiar o 
intercâmbio de opiniões e a cooperação 
entre as redes temáticas, existentes e 
novas, dos grupos de ação locais referidos 
no artigo 30.º, com vista à conceção e 
execução de estratégias de 
desenvolvimento local.
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Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações de reforço da 
capacidade das autoridades dos 
Estados-Membros e dos beneficiários em 
matéria de gestão e utilização dos Fundos 
QEC. Estas ações podem abranger 
períodos de programação anteriores e 
posteriores.

Por iniciativa dos Estados-Membros, os 
Fundos QEC podem apoiar ações de 
preparação, gestão, monitorização, 
avaliação, informação e comunicação, 
criação de redes, resolução de litígios, 
controlo e auditoria. Os Fundos QEC 
podem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para apoiar ações 
destinadas a reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários, 
incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados e ações 
suplementares de reforço da capacidade 
das autoridades dos EstadosMembros, dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, com uma 
forte representação dos parceiros 
económicos e sociais, de molde a 
promover o intercâmbio de opiniões e as 
boas práticas entre os grupos de ação 
locais, referidos no artigo 30.º, a nível 
nacional, e dos beneficiários em matéria 
de gestão e utilização dos Fundos QEC. 
Estas ações podem abranger períodos de 
programação anteriores e posteriores.

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve garantir, 
nos seus programas operacionais, um 
nível adequado de assistência técnica aos 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), de molde a facilitar o 
envolvimento e a participação desses 
parceiros na elaboração e execução dos 
Contratos de Parceria, bem como na 
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elaboração, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro deve garantir, 
em todos os programas operacionais, uma 
prestação de assistência técnica suficiente 
para facilitar o envolvimento e a 
participação das organizações não 
governamentais na elaboração, execução, 
monitorização e avaliação dos Fundos.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

1. A elegibilidade da despesa é 
determinada de acordo com as regras 
nacionais, salvo no que se refere às 
despesas realizadas no quadro dos 
projetos europeus de cooperação 
territorial e exceto quando sejam 
estabelecidas regras específicas no presente 
regulamento ou com base no presente 
regulamento ou, ainda, nas regras 
específicas dos Fundos.

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão define um regime de 
apoio específico para as despesas 
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incorridas no âmbito dos programas de 
cooperação territorial europeia, a fim de 
melhorar a execução operacional dos 
mesmos.

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 56 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso da ajuda reembolsável, o apoio 
reembolsado ao seu autor, ou a outra 
autoridade competente do Estado-Membro, 
é mantido em conta separada e reutilizado 
para o mesmo fim ou em conformidade 
com os objetivos do programa.

No caso da ajuda reembolsável, o apoio 
reembolsado ao seu autor, ou a outra 
autoridade competente do Estado-Membro, 
é mantido num código de conta separada e 
reutilizado para o mesmo fim ou em 
conformidade com os objetivos do 
programa.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) montantes fixos até 100 000 euros de 
contribuição pública;

(c) montantes fixos até 200 000 euros de 
contribuição pública;

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 58 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma taxa fixa até 20 % dos custos 
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 

(a) uma taxa fixa até 30 % dos custos
diretos elegíveis, quando a taxa seja 
calculada com base num método de cálculo 
justo, equitativo e verificável ou num 
método aplicado no âmbito de regimes de 
subvenção financiados inteiramente pelo 
Estado-Membro para o mesmo tipo de 
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operação e beneficiário; operação e beneficiário;

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 58 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma taxa fixa até 15 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

(b) Uma taxa fixa até 20 % dos custos 
elegíveis diretos com pessoal;

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O imposto sobre o valor acrescentado. 
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

(c) O imposto sobre o valor acrescentado 
recuperável. No entanto, os montantes do 
IVA são elegíveis se não forem 
recuperáveis ao abrigo da legislação 
nacional em matéria de IVA.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC, se no 
prazo de cinco anos a partir do pagamento 
final ao beneficiário ou, quando aplicável, 
no prazo previsto nas regras dos auxílios 

1. Qualquer operação que envolva 
investimentos em infraestruturas ou 
investimentos produtivos deve reembolsar 
a contribuição dos Fundos QEC numa 
base proporcional, se no prazo de cinco 
anos e, especificamente no caso das PME, 
no prazo de três anos a partir do 
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estatais, for objeto de: pagamento final ao beneficiário ou, quando 
aplicável, no prazo previsto nas regras dos 
auxílios estatais, for objeto de:

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 
manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
dentro do prazo previsto nessas regras.

2. As operações apoiadas pelo FSE e as 
operações apoiadas por outros Fundos 
QEC, que não envolvam investimentos em 
infraestruturas ou investimentos 
produtivos, reembolsam a contribuição do 
Fundo apenas quando sejam obrigadas a 
manter o investimento pelas regras dos 
auxílios estatais e nos casos de cessação ou 
deslocalização de uma atividade produtiva 
num prazo de dez anos.

Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
desempenho, as autorizações orçamentais 
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 

1. O prazo de pagamento para um pedido 
de pagamento intercalar pode ser 
interrompido pelo gestor orçamental 
delegado, na aceção dada pelo 
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Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de nove meses, sempre que:

Regulamento Financeiro, por um período 
máximo de seis meses, sempre que:

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o Investimento no Crescimento e no 
Emprego nos Estados-Membros e regiões, 
a apoiar através de todos os Fundos; bem 
como

a) o Investimento no Crescimento, no 
Emprego e na Inclusão Social nos 
EstadosMembros e regiões, a apoiar 
através de todos os Fundos; bem como

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, em todas as regiões que 
correspondem ao nível 2 da Nomenclatura 
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (a seguir, designadas por «nível 
NUTS 2»), instituída pelo Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003.

1. Os Fundos Estruturais apoiam o objetivo 
de Investimento no Crescimento, no 
Emprego e na Inclusão Social, em todas 
as regiões que correspondem ao nível 2 da 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (a seguir, 
designadas por «nível NUTS 2»), instituída 
pelo Regulamento (CE) n.º 1059/2003.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego são atribuídos de acordo com três 
categorias de regiões do nível NUTS 2:

Os recursos destinados ao objetivo de 
Investimento no Crescimento, no Emprego 
e na Inclusão Social são atribuídos de 
acordo com três categorias de regiões do 
nível NUTS 2:
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Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 16,39 % (ou seja, um montante total de 
53.142.922.017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas;

(c) 16,39 % (ou seja, um montante total de 
53 142 922 017 euros) para as regiões mais 
desenvolvidas, sendo dedicada especial 
atenção a eventuais exceções no caso de 
uma capital nacional com elevada 
densidade populacional e uma 
concentração extrema de população 
nacional nessa cidade, com base no 
disposto no Contrato de Parceria;

Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

(a) população elegível, rácio de 
dependência da terceira idade, densidade 
populacional, prosperidade regional, 
prosperidade nacional, rendimento líquido 
ajustado disponível por habitante e taxa 
de desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Para efeitos de 
aplicação desta disposição, o apoio 

3. Pelo menos 25 % dos recursos dos 
Fundos Estruturais para as regiões menos 
desenvolvidas, 40 % para as regiões em 
transição e 52 % para as regiões mais 
desenvolvidas de cada Estado-Membro 
serão imputados ao FSE. Se, em 
conformidade com o Contrato de 
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concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento "Alimentos para Pessoas 
Carenciadas"] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Parceria, a percentagem mínima para 
uma dada categoria de região for inferior 
ao nível mínimo, essa redução será 
compensada com um aumento noutras 
categorias de regiões. O total a nível 
nacional para todas as categorias de 
regiões não será, por conseguinte, inferior 
ao total a nível nacional resultante da 
aplicação dos níveis mínimos. Para efeitos 
de aplicação desta disposição, o apoio 
concedido a um Estado-Membro através do 
[instrumento "Alimentos para Pessoas 
Carenciadas"] é integrado na parte dos 
Fundos Estruturais imputada ao FSE.

Alteração150

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 
efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Suprimido

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 0,2 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano 
sustentável.

7. 1 % dos recursos do FEDER para o 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego serão atribuídos a ações 
inovadoras, por iniciativa da Comissão, no 
domínio do desenvolvimento urbano e 
rural sustentável.
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Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 2 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

2. Em derrogação ao n.º 1, a Comissão 
pode aceitar, em casos devidamente 
justificados que estejam associados à 
execução de um ou vários objetivos 
temáticos, a proposta formulada por um 
Estado-Membro aquando da primeira 
apresentação do Contrato de Parceria de 
transferir até 6 % da dotação total atribuída 
a uma determinada categoria de regiões 
para outra categoria de regiões.

Justificação

Em conformidade com as regras fixadas nos termos da atual legislação, não existe motivo 
para aumentar os encargos dos EstadosMembros. Além disso, há que ter em conta o elevado 
grau de complexidade da Política de Coesão e respeitar o princípio da subsidiariedade, tal 
como está consagrado no Tratado.

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros têm 
em conta as condições macroeconómicas 
gerais e as circunstâncias específicas ou 
excecionais, nomeadamente privatizações 
ou um nível excecional de despesa pública 
ou despesa estrutural equivalente efetuada 
pelo Estado-Membro durante o período de 
2007-2013. Têm igualmente em conta as 
alterações verificadas nas dotações 
nacionais dos Fundos Estruturais, em 
comparação com os anos de 2007-2013.

A Comissão e os Estados-Membros têm 
em conta as condições macroeconómicas 
gerais e as circunstâncias específicas ou 
excecionais que possam constituir uma 
variação excecional da despesa pública ou 
despesa estrutural equivalente efetuada 
pelo Estado-Membro durante o período de 
2007-2013. Têm igualmente em conta as 
alterações verificadas nas dotações 
nacionais dos Fundos Estruturais, em 
comparação com os anos de 2007-2013.
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Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A verificação para determinar se foi 
mantido o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente, 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, é realizada no 
momento de apresentação do Contrato de 
Parceria (verificação ex ante), em 2018 
(verificação intercalar) e em 2022 
(verificação ex post).

A verificação para determinar se foi 
mantido o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente, 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, é realizada no 
momento de apresentação do Contrato de 
Parceria (verificação ex ante), por ocasião 
da verificação intercalar e, por fim, 
aquando da verificação ex post.

Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão considerar na verificação 
ex post que um Estado-Membro não 
manteve o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, fixado no 
Contrato de Parceria, como estabelecido no 
anexo III, pode ser aplicada uma correção 
financeira. Ao decidir sobre a correção 
financeira, a Comissão considera se a 
situação económica do Estado-Membro se 
alterou significativamente desde a 
verificação intercalar e essa alteração foi 
tomada em conta nessa altura. As regras 
pormenorizadas sobre as taxas de correção 
financeira constam do ponto 3 do anexo 
III.

6. Se a Comissão considerar na verificação 
ex post que um Estado-Membro não 
manteve o nível de referência da despesa 
pública ou despesa estrutural equivalente 
no âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, fixado no 
Contrato de Parceria, como estabelecido no 
anexo III, pode ser aplicada uma correção 
financeira. A Comissão apenas toma uma 
decisão sobre a correção financeira se 
considerar que o Estado-Membro não 
tomou as medidas necessárias para 
cumprir as recomendações por si 
formuladas para o efeito, e verifica se a 
situação económica do Estado-Membro se 
alterou significativamente desde a 
verificação intercalar e se essa alteração foi 
tomada em conta nessa altura. As regras 
pormenorizadas sobre as taxas de correção 
financeira constam do ponto 3 do anexo 
III.



PE486.190v02-00 72/128 AD\908400PT.doc

PT

Alteração 156

Proposta de regulamento
Artigo 87 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo e adoção dos programas 
operacionais do objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego

Conteúdo, adoção e alteração dos 
programas operacionais do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego

Alteração 157

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região e 
corresponde, sem prejuízo do disposto no 
artigo 52.º, a um objetivo temático e inclui 
uma ou várias prioridades de investimento 
desse objetivo temático, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos. No 
que se refere ao FSE, um eixo prioritário 
pode combinar prioridades de investimento 
de diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de região, 
corresponde a um objetivo temático e 
inclui uma ou várias prioridades de 
investimento desse objetivo temático, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. Em circunstâncias 
devidamente justificadas, um eixo 
prioritário pode dizer respeito a mais do 
que uma categoria de regiões e mais do 
que um Fundo. No que se refere ao FSE, 
um eixo prioritário pode combinar uma ou 
várias prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos estabelecidos no artigo 9.º, n.ºs 
8, 9, 10 e 11, de modo a facilitar o seu 
contributo para outros eixos prioritários, 
em circunstâncias devidamente 
justificadas.

Alteração 158

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii)  a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

(iii)  a lista indicativa de cidades, zonas 
urbanas funcionais e zonas suburbanas a 
regenerar em que serão realizadas ações 
integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas;

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) a lista de microrregiões rurais com 
a maior concentração de pobreza e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE, do FEDER e do FEADER para 
ações integradas;

Alteração 160

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a identificação das zonas onde serão 
implementadas ações de desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais;

(iv) a identificação, a título indicativo, das 
zonas onde serão implementadas ações de 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais;

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 87.º – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi)
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Texto da Comissão Alteração

(vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

(vi) o contributo das intervenções previstas 
para a realização das estratégias 
macrorregionais e das estratégias relativas 
às bacias marítimas e às zonas de 
montanha;

Alteração 162

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder aos 
desafios demográficos regionais e às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza e 
pelo desemprego ou de grupos-alvo em 
risco mais elevado de discriminação e 
exclusão social, dando especial atenção às 
pessoas com deficiência e às comunidades 
marginalizadas, bem como a afetação 
indicativa dos recursos financeiros;

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) para cada condição ex ante, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo IV, que não seja cumprida até à data 
de apresentação do Contrato de Parceria e 
do programa operacional, uma descrição 
das ações a realizar para cumprir as 
condições ex ante e o calendário das ações;

(ii) para cada condição ex ante pertinente, 
estabelecida em conformidade com o 
anexo V, que não seja cumprida até à data 
de apresentação do Contrato de Parceria e 
do programa operacional, uma descrição 
das ações a realizar para cumprir as 
condições ex ante e o calendário das ações;

Alteração 164
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Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma avaliação dos encargos 
administrativos para os beneficiários e as 
ações previstas para reduzir esses encargos, 
acompanhadas de metas;

(ii) as ações previstas para reduzir os
encargos administrativos para os 
beneficiários, acompanhadas de metas;

Alteração 165

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea f) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma lista dos grandes projetos cuja 
data prevista de início da execução das 
obras seja anterior a 1 de janeiro de 2018;

(iii) uma lista indicativa dos grandes 
projetos cuja data prevista de início da 
execução das obras seja anterior a 1 de 
janeiro de 2018;

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a identificação do organismo de 
acreditação, da autoridade de gestão, da 
autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

(i) a identificação da autoridade de gestão, 
da autoridade de certificação e, quando 
aplicável, da autoridade de auditoria;

Alteração 167

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 

ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
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origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual e 
impedir a segregação, ao preparar, 
conceber e aplicar o programa operacional, 
garantindo em especial o acesso ao 
financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação;

Alteração 168

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma descrição das ações específicas 
destinadas a garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência durante a 
preparação, a conceção e a aplicação do 
programa operacional;

Alteração 169

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e das disposições adotadas para 
integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações, bem como 
uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade entre 
homens e mulheres.

Alteração 170

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma descrição das ações específicas 
adotadas para atingir o objetivo da 
redução da pobreza na União mediante a 
promoção da inclusão social de grupos 
desfavorecidos de pessoas;

Alteração 171

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade, 
sobre as medidas referidas nas subalíneas 
ii) e iii), juntamente com a proposta de 
programa operacional abrangida pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego.

Os Estados-Membros apresentam um 
parecer dos organismos nacionais 
competentes em matéria de igualdade e dos 
parceiros referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), sobre as medidas 
referidas nas subalíneas i), ii) e iii) do 
presente número, juntamente com a 
proposta de programa operacional 
abrangida pelo objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

Alteração 172

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota a decisão de 
aprovação do programa operacional por 
meio de atos de execução.

5. A Comissão adota a decisão de 
aprovação dos elementos do programa 
operacional abrangidos pela alínea a), 
subalínea ii), pela alínea b), subalíneas i) 
e ii), pela alínea d), pela alínea e), 
subalíneas i) e ii), pela alínea g, 
subalíneas i) e ii) e pela alínea h, 
subalíneas i) e ii) do n.º 2, por meio de 
atos de execução.

Alteração 173
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Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Fundos podem apoiar conjuntamente 
os programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento e
no Emprego.

1. Os Fundos podem apoiar conjuntamente 
os programas operacionais abrangidos pelo 
objetivo de Investimento no Crescimento,
no Emprego e na Inclusão Social.

Alteração 174

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 5 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

2. O FEDER e o FSE podem financiar, 
com caráter complementar, e até um limite 
de 10 % do financiamento da União para 
cada eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de elegibilidade 
aplicáveis a esse Fundo, desde que essa 
despesa seja necessária para a execução 
satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.

Alteração 175

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser considerados elegíveis para 
aplicação em todo o território os 
programas operacionais centrados nos 
grupos vulneráveis, como os jovens, as 
mulheres, os migrantes, os 
desempregados de longa duração, os 
idosos carenciados, as pessoas com 
deficiência e as minorias étnicas, 
independentemente das limitações 
geográficas de referência.
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Alteração 176

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) uma análise do impacto ambiental, 
tendo em conta as necessidades de 
adaptação e redução das alterações 
climáticas;

(f) uma análise do impacto ambiental,
tendo em conta as necessidades de 
adaptação e redução das alterações 
climáticas, e do impacto social, tendo em 
conta os benefícios em termos de coesão e 
de desenvolvimento;

Alteração 177

Proposta de regulamento
Artigo 95 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação;

(6) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres e na prevenção da 
discriminação, tal como estabelecido no 
artigo 7.º;

Alteração 178

Proposta de regulamento
Artigo 95 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) uma análise dos efeitos do plano de 
ação conjunto na acessibilidade das 
pessoas com deficiência;

Alteração 179

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto;

(a) analisar os progressos realizados no 
cumprimento dos objetivos intermédios, 
das realizações e dos resultados do plano 
de ação conjunto e transmitir os resultados 
ao Comité de Monitorização;

Alteração 180

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho.

(b) considerar e aprovar qualquer proposta 
de alteração do plano de ação conjunto, de 
forma a ter em conta quaisquer questões 
que afetem o seu desempenho e transmitir 
os resultados ao Comité de 
Monitorização.

Alteração 181

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma estratégia de 
desenvolvimento urbano ou outra 
estratégia ou pacto territorial, como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por "DTI").

1. Sempre que uma estratégia ou pacto de 
desenvolvimento urbano ou rural, tal como 
definidos no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento [FSE], exijam uma 
abordagem integrada, envolvendo 
investimentos relativos a mais do que um 
eixo prioritário, de um ou vários programas 
operacionais, a ação deve ser realizada 
enquanto investimento territorial integrado 
(a seguir, designado por "DTI").
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Alteração 182

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) ações destinadas a garantir a 
acessibilidade das pessoas com 
deficiência;

Alteração 183

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) as ações destinadas a combater a 
pobreza e promover a inclusão social de 
grupos desfavorecidos de pessoas;

Alteração 184

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de abril de 2016 e 30 de abril de 
cada ano subsequente, até 2022 inclusive, 
os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1. O 
relatório apresentado em 2016 abrange os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início da elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

1. Até 30 de junho de 2016 e 30 de junho
de cada ano subsequente, até 2022 
inclusive, os Estados-Membros apresentam 
à Comissão um relatório anual em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 1. O 
relatório apresentado em 2016 abrange os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem 
como o período compreendido entre a data 
de início da elegibilidade da despesa e 31 
de dezembro de 2013.

Alteração 185

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios anuais de execução, 
apresentados em 2017 e 2019, devem 
indicar e avaliar a informação exigida pelo 
artigo 44.º, n.ºs 3 e 4, respetivamente, e a 
informação referida no n.º 2, bem como:

3. Os relatórios anuais de execução, 
apresentados nos anos em que é realizada 
a análise do desempenho, devem indicar e 
avaliar a informação exigida pelo artigo 
44.º, n.ºs 3 e 4, respetivamente, e a 
informação referida no n.º 2, e podem, 
consoante o conteúdo e os objetivos dos 
programas operacionais, incluir 
informações relativas aos seguintes 
elementos:

Alteração 186

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano sustentável e o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais no âmbito do programa 
operacional;

(a) os progressos alcançados na aplicação 
da abordagem integrada de 
desenvolvimento territorial, incluindo o 
desenvolvimento urbano e rural
sustentável e o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais no 
âmbito do programa operacional;

Alteração 187

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, 
incluindo o acesso ao financiamento de 
pessoas com deficiência, bem como as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações;

(e) as ações específicas tomadas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e evitar a discriminação, as 
disposições adotadas para integrar as 
questões relativas à igualdade entre 
homens e mulheres no programa 
operacional e operações, bem como as 
ações específicas tomadas para combater 
a pobreza e promover a inclusão social de 
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grupos vulneráveis de pessoas;

Alteração 188

Proposta de regulamento
Artigo 101 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) as ações específicas destinadas a 
garantir a acessibilidade das pessoas com 
deficiência;

Alteração 189

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face aos desafios demográficos 
regionais e às necessidades específicas das 
zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza e pelo desemprego ou de grupos-
alvo em risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão social, dando 
especial atenção às pessoas com 
deficiência e às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Alteração 190

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de 
julho e 31 de outubro, a autoridade de 
gestão tem de transmitir por via eletrónica 
à Comissão, para efeitos de controlo, para 
cada programa operacional e por eixo 
prioritário, os seguintes dados:

1. Até 31 de janeiro e 31 de julho, a 
autoridade de gestão tem de transmitir por 
via eletrónica à Comissão, para efeitos de 
controlo, para cada programa operacional e 
por eixo prioritário, os seguintes dados:
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Alteração 191

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) informar o público sobre o 
calendário da programação e sobre o 
calendário previsto para todos os 
processos relacionados com consultas 
públicas, em todas as fases de preparação 
do Contrato de Parceria e dos programas;

Alteração 192

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instituições da UE e os 
organismos consultivos devem organizar 
ações de sensibilização para explicar o 
modo de funcionamento da política de 
coesão.

Alteração 193

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de comunicação deve estar 
acessível às pessoas com deficiência.

Alteração 194

Proposta de regulamento
Artigo 108 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Fundos podem apoiar a assistência Os Fundos podem apoiar a assistência 
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técnica, até ao limite de 0,35 % da 
respetiva dotação anual.

técnica, até ao limite de 0,25 % da 
respetiva dotação anual.

Alteração 195

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência técnica assume a forma de 
eixo prioritário monofinanciado, no âmbito 
de um programa operacional ou de um 
programa operacional específico.

2. A assistência técnica assume a forma de 
um eixo prioritário, na totalidade ou em 
parte, no âmbito de um programa 
operacional ou de um programa 
operacional específico.

Alteração 196

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas 
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

(d) 85 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas as 
regiões cujo PIB per capita no período de 
2007-2013 seja inferior a 75 % da média 
da UE-25 no período de referência, mas 
cujo PIB per capita seja superior a 75 % da 
média do PIB da UE-27;

Justificação

A fim de garantir a utilização eficiente e uma melhor absorção dos fundos da UE, as regiões 
cujo PIB per capita, no período de 2007-2013, seja inferior a 75 % da média do PIB da UE-
25 e que sejam agora elegíveis na categoria das regiões em transição ou regiões mais 
desenvolvidas, devem ter uma taxa de cofinanciamento mais elevada.

Alteração 197

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas a abordar;

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas e os objetivos das iniciativas 
emblemáticas dessa estratégia;

Alteração 198

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) a redução da pobreza e a promoção 
da inclusão social de grupos vulneráveis 
de pessoas, nomeadamente através de 
abordagens integradas de inclusão ativa;

Alteração 199

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) a importância do eixo prioritário na 
redução da taxa de desemprego geral e 
jovem, em particular nos 
Estados-Membros em que se registam 
taxas substancialmente superiores à 
média europeia;

Alteração 200

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 

7. O Estado-Membro ou a autoridade de 
gestão pode delegar a gestão de parte de 
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um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por "subvenção global"). O 
organismo intermediário fornece garantias 
da sua solvabilidade e competência no 
domínio em causa, bem como em matéria 
de gestão administrativa e financeira.

um programa operacional num organismo 
intermediário, mediante acordo escrito 
entre esse organismo e o Estado-Membro 
ou autoridade de gestão (a seguir, 
designado por "subvenção global"). A fim 
de facilitar o acesso aos Fundos 
Estruturais por parte das pequenas ONG, 
os Estados-Membros devem promover o 
recurso a subvenções globais de pequeno 
montante e adaptadas. O organismo 
intermediário fornece garantias da sua 
solvabilidade e competência no domínio 
em causa, bem como em matéria de gestão 
administrativa e financeira.

Alteração 201

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em 2014: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(a) em 2014: 3 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

Justificação

O teor da atual legislação (artigo 82.º do Regulamento n.º 1083/2006) deve manter-se no que 
respeita às alíneas a), b) e c) para garantir uma maior estabilidade e sustentabilidade, bem 
como para ajudar a dar resposta às consequências da crise económica na Europa.

Alteração 202

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em 2015: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;

(b) em 2015: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional;
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Alteração 203

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) em 2016: 1 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

(c) em 2016: 2 % do montante do apoio 
dos Fundos, para todo o período de 
programação, destinado ao programa 
operacional.

Alteração 204

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um programa operacional, que 
não seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
segundo exercício financeiro, após o ano 
da autorização orçamental para esse 
programa operacional, ou que seja objeto 
de um pedido de pagamento elaborado em 
conformidade com o artigo 121.º que não 
tenha sido apresentado em conformidade 
com o artigo 126.º.

1. A Comissão procede à anulação de 
qualquer parte do montante, calculado em 
conformidade com o segundo parágrafo, 
destinado a um Estado-Membro, que não 
seja utilizado para o pagamento do pré-
financiamento inicial e anual, os 
pagamentos intercalares e os pagamentos 
do saldo anual até 31 de dezembro do 
terceiro exercício financeiro, após o ano da 
autorização orçamental para esse programa 
operacional, ou relativamente à qual não 
seja apresentado um pedido de pagamento 
em conformidade com o artigo 121.º, 
n.º 126.

Alteração 205

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) a avaliação dos resultados revele que 
um eixo prioritário não conseguiu atingir 
os objetivos intermédios estabelecidos no 
quadro de desempenho;

(f) a avaliação dos resultados revele que 
um eixo prioritário não conseguiu atingir 
de forma significativa os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho;
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Alteração 206

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) o Estado-Membro não responda, ou 
não responda de forma satisfatória, em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3;

Suprimido

Alteração 207

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de garantir a certeza jurídica, 
são conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, para a definição de 
conceitos e situações suscetíveis de serem 
considerados graves na aceção do n.º 1 do 
presente artigo.

Alteração 208

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer os 
critérios de determinação do nível de 
correção financeira a aplicar.

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer os 
casos que devem ser considerados como 
deficiências graves na aceção do presente 
artigo, bem como os critérios de 
determinação do nível de correção 
financeira a aplicar. 

Alteração 209
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Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso se chegue a acordo, o Estado-
Membro pode reutilizar os fundos da 
União em causa em conformidade com o 
artigo 135.º, n.º 3.

Alteração 210

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para aplicar as correções financeiras, a 
Comissão, através de atos de execução, 
decide sobre a correção financeira a 
aplicar, no prazo de seis meses, a partir da 
data da audição ou da data de receção das 
informações adicionais, quando o Estado-
Membro aceite fornecer essas informações 
após a audição. A Comissão considera 
todas as informações e observações 
apresentadas durante o procedimento. Caso 
não seja realizada uma audição, o período 
de seis meses principia dois meses após a 
data do convite para a participação na 
audição enviado pela Comissão.

5. Na ausência de acordo e para aplicar as 
correções financeiras, a Comissão, através 
de atos de execução, decide sobre a 
correção financeira a aplicar, no prazo de 
seis meses, a partir da data da audição ou 
da data de receção das informações 
adicionais, quando o Estado-Membro 
aceite fornecer essas informações após a 
audição. A Comissão considera todas as 
informações e observações apresentadas 
durante o procedimento. Caso não seja 
realizada uma audição, o período de seis 
meses principia dois meses após a data do 
convite para a participação na audição 
enviado pela Comissão.

Alteração 211

Proposta de regulamento
Artigo 140 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 100 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 

1. As operações cuja despesa total elegível 
não exceda 200 000 euros não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria, seja 
por parte da autoridade de auditoria, seja 
da Comissão, a realizar antes do 
encerramento de toda a despesa 
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considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

considerada em conformidade com o artigo 
131.º. As outras operações não podem ser 
sujeitas a mais do que uma auditoria por 
exercício contabilístico, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, a realizar antes 
do encerramento de toda a despesa 
considerada em conformidade com o artigo 
131.º. Estas disposições não prejudicam o 
disposto no n.º 4.

Alteração 212

Proposta de regulamento
Anexo -I (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO -I
Quadro Estratégico Comum

Este quadro destina-se a fornecer, em 
conformidade com o artigo 10.º, uma 
orientação estratégica para o processo de 
programação ao nível dos 
Estados-Membros e das regiões e para o 
contributo dos Fundos QEC para a 
realização dos objetivos e metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. Para 
atingir este objetivo, o quadro estabelece 
os princípios horizontais essenciais e 
identifica os correspondentes desafios 
transversais, elabora as sinergias e os 
mecanismos de coordenação entre os 
fundos QEC e os instrumentos de outras 
políticas da União, bem como entre os 
fundos QEC, e estabelece prioridades 
para a cooperação territorial.
Para além do quadro que figura no 
presente anexo, a Comissão deve apoiar 
os Estados-Membros e as regiões através 
da adoção, inter alia, de uma lista não 
exaustiva de ações recomendadas para os 
Fundos QEC, sob a forma de um ato 
delegado em conformidade com o artigo
142.º. Esta lista não exaustiva, enquanto 
parte integrante do QEC, deverá fornecer 
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orientações aos Estados-Membros e às 
regiões sobre a forma de traduzir os 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º em programação, tendo em conta as 
diferentes necessidades, desafios e 
oportunidades das regiões e a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento sustentável regional.
1. Princípios horizontais e desafios 
transversais
1.1. Parceria e governação a vários níveis 
1.1.1. O princípio de governação a vários 
níveis requer uma ação coordenada, 
desenvolvida de acordo com os princípios 
de subsidiariedade e proporcionalidade e 
em parceria. Deve igualmente assumir a 
forma de cooperação operacional e 
institucional, em particular no que diz 
respeito à elaboração e execução das 
políticas da União. A referência explícita 
ao princípio de governação a vários níveis 
no presente regulamento representa um 
reforço desse mesmo princípio e constitui 
uma mais-valia para a própria coesão 
política.
1.1.2. O princípio da governação a vários 
níveis deve ser respeitado, de modo a 
facilitar a realização da coesão social, 
económica e territorial e a concretização 
das prioridades da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.
1.1.3. A fim de assegurar uma efetiva 
governação a vários níveis, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver as seguintes ações:
a) instituir parcerias em conformidade 
com o artigo 5.º;
b) definir mecanismos de coordenação 
entre os diversos níveis de governação, de 
acordo com os respetivos sistemas de 
poderes constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre a instituição de parcerias.
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1.1.4. Em todas as fases de execução dos 
Fundos QEC, as parcerias devem ser 
organizadas de forma a envolver 
diretamente as autoridades locais e 
regionais na preparação dos contratos de 
parceria e dos programas, bem como 
também na preparação, execução, 
controlo e avaliação desses programas. 
Devem também ser envolvidos os 
parceiros económicos e sociais, à exceção 
das autoridades públicas, assim como as 
entidades representantes da sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, por 
forma a assegurar a parceria em todas as 
fazes da execução das políticas.
1.1.5. A cooperação com os parceiros deve 
basear-se nas melhores práticas. Os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem utilizar parte da sua 
assistência técnica dos períodos de 
programação atual e seguinte para 
garantir que os parceiros, nomeadamente 
as autoridades locais de pequena 
dimensão, os parceiros económicos e 
sociais e as ONG, tenham a capacidade 
necessária para participar na elaboração, 
execução, monitorização e avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas.
1.2. Desenvolvimento sustentável
1.2.1. O princípio do desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia (TUE), 
reporta-se a um conceito de progresso, 
segundo o qual as considerações de 
ordem social, económica e ambiental 
devem ser tidas em conta, quando se trata 
do bem-estar e de uma melhor qualidade 
de vida para as gerações atuais e futuras.
1.2.2. As considerações em matéria de 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o princípio do poluidor-pagador, devem, 
por conseguinte, constituir parte 
integrante de qualquer plano, da 



PE486.190v02-00 94/128 AD\908400PT.doc

PT

conceção à execução e do controlo à 
avaliação. A não aplicação do princípio 
do poluidor-pagador só pode ser permitida 
em casos excecionais e desde que sejam 
aplicadas medidas atenuantes claras.
1.2.3. Para fazer face aos complexos 
desafios com que se confrontam, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
utilizar todos os instrumentos políticos 
disponíveis da União. No que se refere, 
nomeadamente, ao combate às alterações 
climáticas, deve haver uma concentração 
de recursos em medidas preventivas e 
atenuantes. Qualquer novo investimento 
com o apoio dos Fundos QEC deve ser de 
natureza intrinsecamente resistente ao 
impacto das alterações climáticas e das 
catástrofes naturais.
1.2.4. O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro no domínio 
da política da água e outras diretivas 
pertinentes. Uma vez que já existem 
soluções tecnológicas que visam 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a surgir, o FEDER 
deve continuar a apoiar a investigação 
neste domínio. Tal apoio deve destinar-se 
a complementar as medidas abrangidas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 
a biodiversidade pode ser disponibilizado 
através do FEADER e do FEAMP. O 
FEADER pode também ser utilizado para 
apoiar os responsáveis pela gestão de 
terras, no caso de existirem requisitos 
ambientais obrigatórios que conduzam a 
situações de desvantagens locais 
específicas.
1.2.5. A concretização do objetivo de 
desenvolvimento sustentável não deve 
constituir um exercício técnico. Para 
garantir a integração efetiva deste 
objetivo na gestão no terreno dos fundos 
abrangidos pelos Fundos QEC, as 
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autoridades de gestão devem ter sempre 
este objetivo na devida conta ao longo de 
todo o ciclo de vida dos programas e 
assumir um papel mais ativo na redução 
dos efeitos nocivos das intervenções ao 
nível ambiental, nomeadamente através 
das seguintes ações:
a) canalizar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
recursos;
b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimento, nos casos em 
que o impacto ambiental desse 
investimento seja considerável;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo, 
ao comparar os custos do "ciclo de vida" 
dos métodos de investimento alternativos; 
d) utilizar contratos públicos ecológicos;
e) direcionar os investimentos para a 
acessibilidade de todos os utilizadores, 
contribuindo para um ambiente livre de 
obstáculos para pessoas com deficiência.
1.3. Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e não discriminação 
1.3.1. Os Estados-Membros e as regiões 
devem tomar medidas adequadas no 
sentido de eliminar as desigualdades, 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e prevenir qualquer tipo de 
discriminação com base no género, raça 
ou etnia, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual, em todas as 
fases da execução de Fundos QEC.
1.3.2. Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres e tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer 
discriminação durante a preparação, a 
execução, a monitorização e a avaliação 
das intervenções nos programas 
cofinanciados pelos Fundos QEC e 
definir claramente medidas que 
assegurem o respeito deste princípio nos 
programas.
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1.3.3. Uma maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, quer 
como empregadoras quer como 
trabalhadoras, fortalecerá a economia da 
União. Para atingir as metas de emprego 
da Estratégia Europa 2020, é 
fundamental eliminar os obstáculos ao 
aumento desta atividade, aumentando a 
taxa de emprego feminino. Os obstáculos 
à participação das mulheres no mercado 
de trabalho devem, portanto, ser objeto de 
uma abordagem exaustiva através, 
nomeadamente, do encorajamento a uma 
maior participação das mulheres no 
domínio do I&D e da inclusão de 
trabalhadoras na formação e na formação 
profissional em "empregos ecológicos". 
Os EstadosMembros e as regiões devem 
velar por que, para além do FSE, do 
FEDER, do FC, do FEAMP e do 
FEADER, haja também atividades 
financeiras que promovam a 
independência económica das mulheres, 
contribuam para a consecução de um 
equilíbrio adequado entre a vida 
profissional e a vida familiar e aumentem 
as oportunidades das mulheres como 
empresárias.
1.3.4. A monitorização e avaliação dos 
programas contribuem para a medição do 
impacto da contribuição que se espera dos 
Fundos QEC para a igualdade de género.
1.3.5. Os organismos responsáveis pela 
igualdade devem emitir um parecer sobre 
os programas para o FSE, o FEDER e o 
Fundo de Coesão com o objetivo de 
garantir que todas as disposições 
necessárias estejam em vigor. Além disso, 
é fortemente recomendável o 
envolvimento dos organismos 
responsáveis pela igualdade ou de outras 
organizações que operem no domínio do 
combate à discriminação, a fim de 
promover a especialização necessária à 
preparação, monitorização e avaliação 
dos Fundos.
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1.4. Acessibilidade
1.4.1. Todos os produtos e serviços 
cofinanciados pelos Fundos QEC que 
sejam disponibilizados ao público devem 
ser acessíveis. A fim de cumprir os 
objetivos de inclusão de grupos 
desfavorecidos, incluindo as pessoas com 
deficiência, é essencial garantir e 
promover, através de medidas adequadas 
tomadas pelos Estados-Membros, áreas 
edificadas, transportes e tecnologias da 
informação e da comunicação sem 
obstáculos, em conformidade com a 
Convenção da ONU sobre os direitos das 
pessoas com deficiência, em vigor de 3 de 
maio de 2008, e com as medidas de 
aplicação desta Convenção. 
1.4.2. É essencial uma abordagem 
adequada das necessidades dos grupos 
desfavorecidos, para que estes possam 
integrar-se melhor no mercado de 
trabalho e participar plenamente na 
sociedade.
1.4.3. Para que a Estratégia UE 2020 
possa atingir os seus objetivos, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a promover a coesão social, em 
pé de igualdade com a coesão económica 
e territorial, em todas as regiões da UE. 
Para o efeito, é estabelecida uma 
percentagem mínima para o FSE para 
cada categoria de regiões nos termos do 
artigo 84.º, n.º 3.
1.5. Demografia
1.5.1. A adaptação às alterações 
demográficas é um dos desafios 
fundamentais com que os 
Estados-Membros e as regiões se irão 
confrontar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados exercerá uma pressão 
adicional nos sistemas de segurança 
social dos Estados-Membros e, 
consequentemente, na competitividade 



PE486.190v02-00 98/128 AD\908400PT.doc

PT

económica da União.
1.5.2. As alterações demográficas dão 
origem a novos desafios. Esta evolução 
demográfica deve ser estudada e 
enfrentada a nível regional e local em 
particular, sempre que se evidenciem 
tendências de desenvolvimento diferentes. 
Os Estados-Membros e as regiões têm de 
contar com os Fundos QEC para o 
desenvolvimento de estratégias adaptadas 
a cada caso específico, com o objetivo de 
fazer face aos problemas demográficos e 
criar oportunidades para o 
desenvolvimento de uma "economia da 
terceira idade".
1.5.3. O aumento das possibilidades de 
emprego para os idosos trará enormes 
benefícios para as pessoas, 
nomeadamente para os jovens com 
deficiência, as sociedades e os orçamentos 
públicos. Os Estados-Membros e as 
regiões devem utilizar os Fundos QEC em 
ações destinadas a facilitar a inclusão de 
todos os grupos etários. A utilização 
otimizada de todos os recursos humanos 
existentes, incluindo os esforços para 
combater o desemprego juvenil, constitui 
uma das primeiras tarefas dos Fundos 
QEC em termos de contribuição para a 
maximização do potencial da população 
de toda a União. Este objetivo será 
alcançado através da melhoria dos níveis 
mínimos e da qualidade da educação e do 
acesso à mesma, bem como do reforço das 
estruturas de apoio social. Os 
investimentos em infraestruturas de saúde 
podem igualmente contribuir para o 
objetivo de uma vida profissional longa e 
saudável para todos os cidadãos da União. 
1.5.4. Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios das alterações demográficas a 
longo prazo. Nas regiões mais afetadas 
pelas alterações demográficas, devem 
identificar medidas com vista a:
a) apoiar a renovação demográfica, 
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através da criação de melhores condições 
para as famílias e de um equilíbrio mais 
adequado entre vida profissional e vida 
familiar; 
b) impulsionar o emprego; aumentar a 
produtividade e o desempenho económico 
através de investimentos na educação e na 
investigação;
c) centrar esforços na adequação e na 
qualidade das estruturas educativas e de 
apoio social; e
d) assegurar a prestação de cuidados de 
saúde, de serviços sociais e de cuidados 
prolongados, incluindo investimentos em 
infraestruturas.
1.6. Emprego
1.6.1. Os Estados-Membros e as regiões 
devem garantir a promoção de um 
elevado nível de emprego, tal como 
estabelecido no artigo 9.º do TFUE. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
garantir a sua integração na preparação, 
execução, monitorização e avaliação de 
ações no âmbito de todos os fundos QEC 
e a integração da empregabilidade 
enquanto princípio vinculativo dos 
programas do FEDER, do FSE e do
Fundo de Coesão.
1.6.2. As autoridades nacionais, regionais, 
locais e outras autoridades relevantes 
devem identificar os projetos com maior 
impacto em termos de criação de 
emprego, a fim de garantir a coesão 
social. Os Fundos devem prestar especial 
atenção às regiões e às empresas afetadas 
por processos de restruturação e de 
deslocalização.
1.6.3. Deve ser dada prioridade à criação 
de emprego de qualidade para os jovens 
das regiões com taxas de desemprego 
jovem mais elevadas comparativamente à 
média da UE.
1.7. Redução da pobreza e inclusão social
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1.7.1. Deve ser dada prioridade aos 
projetos que combinem objetivos e 
estratégias de emprego com abordagens 
integradas de inclusão ativa, como, por 
exemplo, projetos que visem reforçar a 
solidariedade intergeracional ao nível 
regional e local, ou que contribuam 
especialmente para a igualdade de género 
e a inclusão ativa dos grupos vulneráveis, 
incluindo os trabalhadores pobres.
1.8. Abordagem integrada 
1.8.1. Uma abordagem territorial 
integrada é fundamental para dar uma 
resposta eficaz aos desafios com que os 
Estados-Membros e as regiões se 
confrontam. Esses desafios estão 
relacionados com os impactos: da 
globalização; das questões energéticas e 
ambientais; dos problemas relacionados 
com o envelhecimento e com as alterações 
demográficas; das exigências de 
transformação tecnológica e inovação; 
das desigualdades em termos de 
rendimentos e da segregação social. O 
caráter complexo e inter-relacionado 
destas questões significa que o êxito das 
soluções está dependente da sua natureza 
integrada, multissetorial e 
multidimensional. 
1.8.2. Neste contexto, os Fundos QEC 
permitem combinar as capacidades de 
diversos fundos da UE em pacotes 
integrados específicos, adaptados às 
necessidades locais e regionais, a fim de 
alcançar as metas e os objetivos da 
estratégia Europa 2020.
1.8.3. Nas zonas mais desfavorecidas, a 
exclusão social apenas poderá ser tratada 
com êxito no âmbito de programas globais 
plurifinanciados que visem o 
desenvolvimento dos recursos humanos e, 
paralelamente, o desenvolvimento das 
infraestruturas sociais. Por conseguinte, é 
essencial salvaguardar as sinergias entre 
o FSE e o FEDER.
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1.8.4. No planeamento de estratégias e de 
programas com vista à identificação das 
intervenções mais adequadas para apoiar 
a estratégia Europa 2020, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
prestar particular atenção aos aspetos 
territoriais, estruturais e institucionais 
mais importantes, como as ligações da 
região em causa, um ambiente sem 
obstáculos, os padrões de emprego e a 
mobilidade laboral, as interligações entre 
espaço rural e urbano, as 
interdependências entre diversos setores a 
nível local, o património cultural, o 
envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.
1.8.5. Os Estados-Membros e as regiões 
devem analisar os desafios societais mais 
importantes com que se confrontam. Ao 
dar resposta a esses desafios, devem 
também ter em conta os aspetos 
específicos do bem-estar dos seus 
cidadãos que pretendem influenciar e 
melhorar através de determinada política 
e o modo como esta deve ser planeada e 
aplicada no contexto específico do 
Estado-Membro ou da região em causa.
1.8.6. A fim de promover boas políticas 
adaptadas a necessidades regionais 
específicas, os Estados-Membros e as 
regiões devem continuar a desenvolver 
uma abordagem territorial integrada da 
conceção e da concretização de políticas. 
O método de investimento territorial 
integrado deve ser a ferramenta principal 
para alcançar um desenvolvimento 
sustentável equilibrado, com potencial 
para promover o emprego, a inclusão 
social e a prosperidade, tendo em conta os 
aspetos contextuais relevantes, centrando-
se, contudo, nos seguintes elementos 
fulcrais:
a) uma avaliação do potencial e da 
capacidade de desenvolvimento da região 
em termos da estratégia Europa 2020;
b) uma avaliação dos desafios de 
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desenvolvimento e dos pontos de 
estrangulamento da estratégia Europa 
2020 com que a região se confronta e a 
sua capacidade para lhes dar resposta;
c) a avaliação da escala territorial e do 
contexto a adotar na conceção e execução 
de políticas, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade;
d) a combinação de uma ou mais 
prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos num eixo prioritário ou num 
programa;
e) a conceção dos mecanismos de 
governação a vários níveis que são 
necessários para assegurar a execução 
eficaz da política;
f) a seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a utilizar na 
monitorização e avaliação da política.
2. Sinergias e coordenação dos Fundos 
QEC com os instrumentos de outras 
políticas da União
2.1. Introdução
2.1.1. Tendo vista a otimização dos 
resultados do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis no terreno, 
é importante coordenar todas as políticas 
e instrumentos conexos da União que 
contribuem para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na União. Isto deve também 
traduzir-se numa maior coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros aquando do 
financiamento de prioridades políticas 
comuns, bem como numa melhor 
cooperação vertical entre a União e as 
entidades nacionais e regionais.
2.1.2. As sinergias e a coordenação não 
implicam soluções iguais para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário 
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proceder a uma análise mais aprofundada 
do impacto das políticas da União nas 
regiões e na coesão, de modo a estimular 
a eficácia das sinergias e a promover os 
meios mais adequados a nível europeu 
para apoio ao investimento local e 
regional.
2.1.3. Nas fases de planeamento e 
execução, os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a coerência entre 
as intervenções apoiadas pelos Fundos 
QEC e os objetivos de outras políticas da 
União. Para o efeito, devem esforçar-se 
por:
a) identificar e tirar partido das 
complementaridades entre diferentes 
instrumentos da União a nível nacional e 
regional, tanto na fase de planeamento, 
como na de execução; 
b) otimizar as estruturas existentes e, 
quando necessário, criar novas estruturas 
que facilitem a identificação estratégica 
de prioridades para os vários 
instrumentos e estruturas de coordenação 
a nível nacional, evitar a duplicação de 
esforços e identificar as áreas em que seja 
necessário apoio financeiro adicional;
c) utilizar todo o potencial existente, 
combinando a ajuda de diversos 
instrumentos para apoiar intervenções 
individuais, e cooperar com os 
responsáveis pela implementação de 
outros instrumentos nacionais, de modo a 
proporcionar aos beneficiários 
oportunidades de financiamento coerentes 
e simplificadas.
2.2. Horizonte 2020
2.2.1. É fundamental reforçar as sinergias 
e complementaridades entre a política de 
coesão e o programa-quadro Horizonte 
2020, definindo claramente a divisão 
entre as respetivas áreas de intervenção.
2.2.2. Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em particular, desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
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investigação e inovação (I&I) para uma 
"especialização inteligente" em 
conformidade com o Programa Nacional 
de Reforma. Tais estratégias devem ser 
desenvolvidas através de uma estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente implicadas no 
Horizonte 2020, mas também com a 
participação de outras partes interessadas, 
como as universidades e outros 
estabelecimentos de ensino superior, a 
indústria local e os parceiros sociais. No 
que se refere à acessibilidade e ao 
ambiente e serviços livres de obstáculos, 
as organizações representativas de 
pessoas com deficiência devem ser 
associadas à aplicação de estratégias de 
inovação que reflitam as necessidades dos 
idosos, promovendo a ideia de uma 
"conceção universal" para todos. Essas 
estratégias de inovação devem ter em 
conta as ações a montante e a jusante do 
programa-quadro Horizonte 2020.
2.2.3. As ações de preparação a montante 
dos intervenientes regionais na "I&I" 
para a participação nos projetos do 
programa-quadro Horizonte 2020 
("caminhos para a excelência”), devem 
ser desenvolvidas através do reforço das 
capacidades. A comunicação e a 
cooperação entre os pontos de contacto 
nacionais do Horizonte 2020 e as 
autoridades de gestão dos Fundos QEC 
devem ser reforçadas, especialmente no 
que se refere a quaisquer projetos pré-
selecionados do Horizonte 2020 que não 
tenham sido financiados por falta de 
recursos.
2.2.4. As ações a jusante devem 
providenciar os meios para a exploração e 
divulgação no mercado dos resultados de 
"I&I" decorrentes do programa-quadro 
Horizonte 2020 e podem incluir 
instalações-piloto e locais de 
demonstração, validação de conceito e 
financiamento da fase inicial, serviços de 
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incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
"clusters".
2.2.5. Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir: 
apoio na identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de "I&I" de interesse 
europeu, promoção da colaboração 
internacional, apoio metodológico por 
meio de avaliações interpares, 
intercâmbio de boas práticas e ações de 
formação entre regiões.
2.2.6. Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter em conta as seguintes medidas 
adicionais destinadas a eliminar os 
obstáculos à excelência e à inovação, que 
sejam complementares do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e que com ele 
criem sinergias:
a) ligação de centros de excelência 
emergentes e regiões inovadoras em 
Estados-Membros menos desenvolvidos a 
instituições congéneres importantes 
noutros pontos da Europa;
b) estabelecimento de ligações a 
"clusters" inovadores e reconhecimento 
da excelência em regiões menos 
desenvolvidas;
c) criação de "Cátedras do CEI" para 
atrair académicos eminentes; bem como
d) apoio ao acesso de investigadores e 
inovadores a redes internacionais.
2.3. Programa LIFE
2.3.1. Devem ser exploradas, sempre que 
possível, as sinergias com instrumentos 
políticos da União (sejam eles de 
financiamento ou não) ao serviço do 
atenuamento das alterações climáticas, 
proteção ambiental e eficiência na 
utilização dos recursos.
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2.3.2. Uma vez que os programas 
contribuem para os objetivos do 
crescimento sustentável através de uma 
orientação temática mais marcada e do 
reforço do princípio de desenvolvimento 
sustentável, as sinergias referidas no 
ponto 2.3.1 são inerentes ao quadro 
regulador dos Fundos QEC.
2.3.3. Deve proceder-se à criação de 
sinergias com o programa LIFE, 
especialmente com projetos integrados 
nos domínios da natureza (como serviços 
de ecossistemas e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE poderá ser garantida 
através de projetos de apoio de natureza 
complementar, bem como através da 
promoção do uso de soluções, métodos e 
abordagens validadas no âmbito do 
programa LIFE.
2.3.4. Deve ser promovido o recurso a 
avaliações do impacto ambiental (AIA), 
avaliações do impacto na sustentabilidade 
(AIS) e avaliações estratégicas ambientais 
(AEA) e a outros instrumentos 
pertinentes, nomeadamente no que se 
refere à qualidade e ao alargamento de 
um ambiente e de serviços livres de 
obstáculos, a fim de ter em conta a perda 
de biodiversidade e os efeitos das 
alterações climáticas no ordenamento do 
território (incluindo estratégias 
macrorregionais) e na tomada de decisões 
a nível regional e local.
2.3.5. Os Estados-Membros e as regiões 
devem promover as infraestruturas 
ecológicas, a ecoinovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras a fim de criar uma 
economia mais verde.
2.3.6. O reforço das capacidades é uma 
condição prévia para a realização destas 
atividades e deve aumentar as 
potencialidades e desenvolver as 
competências das autoridades e parceiros 
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locais e regionais.
2.3.7. Uma vez que os desafios ambientais 
vão além das fronteiras administrativas, é 
extremamente importante a cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais, a 
fim de proteger a biodiversidade e os 
recursos naturais em todas as regiões. 
Uma melhor utilização das 
potencialidades da cooperação territorial 
e do intercâmbio de informações, 
experiências e boas práticas contribuiria 
significativamente para a concretização 
dos objetivos no domínio do ambiente e do 
clima.
2.3.8. Além disso, deve haver coordenação 
entre o financiamento por Fundos QEC e 
o apoio através do programa NER 300, 
que utiliza as receitas da venda em leilão 
de licenças de emissão ao abrigo do 
regime europeu de comércio de emissões.
2.4. Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (PMIS)
2.4.1. As sinergias entre os Fundos QEC e 
o Programa da União Europeia para a 
Mudança e Inovação Social (PMIS) 
devem ser otimizadas, a fim de contribuir 
para a implementação da estratégia 
Europa 2020, das suas metas, iniciativas 
emblemáticas, orientações integradas e da 
iniciativa Oportunidades para a 
Juventude, através de um apoio 
financeiro dedicado à promoção de 
emprego de elevado nível de qualidade e 
sustentável, garantindo uma proteção 
social digna e adequada, combatendo a 
exclusão social e a pobreza, melhorando 
as condições de trabalho, bem como a 
situação profissional e educativa dos 
jovens.
2.4.2. Os Estados-Membros devem, em 
particular, aproveitar a oportunidade e 
desenvolver ações no âmbito dos Fundos, 
nomeadamente do FSE, que sejam 
coerentes com as atividades realizadas no 
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quadro do PMIS em domínios como o 
diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a igualdade de 
oportunidades, a educação, a formação 
profissional, os direitos e o bem-estar das 
crianças, a política de juventude, a 
política de migração, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, 
as condições laborais, o alargamento e as 
relações externas, bem como a política 
económica em geral.
2.4.3. Em muitas regiões de fronteira, as 
parcerias transfronteiriças EURES 
desempenham um papel importante no 
desenvolvimento de um verdadeiro 
mercado de trabalho europeu. As 
parcerias transfronteiriças EURES 
devem, portanto, continuar a receber 
apoio de atividades horizontais da União, 
que pode ser complementado por recursos 
nacionais ou pelo FSE.
2.4.4. Os Estados-Membros deverão 
coordenar ações correspondentes no 
âmbito dos Fundos QEC, em particular 
do FSE e do FEDER, com as ações do 
PMIS em matéria de microfinanciamento 
e empreendedorismo social, cujo objetivo 
é aumentar o acesso e a disponibilidade 
de microfinanciamento a pessoas 
vulneráveis que desejem iniciar ou 
desenvolver a sua microempresa ou uma 
atividade por conta própria, a 
microempresas que empreguem as 
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho, bem como com as ações 
destinadas a apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais.
2.4.5. Adotado por iniciativa do 
Parlamento Europeu, o eixo "Iniciativa 
para a Juventude", no âmbito do PMIS, 
financia ações destinadas a pessoas com 
idade inferior a 25 anos, nomeadamente 
ações para prevenir o abandono escolar 
precoce, em particular através da 
reintegração na formação; ações 
destinadas a desenvolver competências 
relevantes para o mercado de trabalho, a 
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fim de associar mais estreitamente os 
mundos do emprego, da educação e 
formação; ações destinadas a apoiar o 
acesso ao mercado de trabalho através da 
obtenção de um primeiro emprego e de 
formação no trabalho; ações destinadas a 
melhorar a qualidade da formação e dos 
estágios.  A fim de intensificar os esforços 
no âmbito do PMIS, os Estados-Membros
e as regiões devem instituir ações 
correspondentes nos programas no 
âmbito dos Fundos QEC.
2.5. "Erasmus para Todos"
2.5.1. As sinergias entre os Fundos QEC e 
o Programa "Erasmus para Todos" 
deverão ser asseguradas de forma a 
maximizar a eficiência dos instrumentos 
desenvolvidos bem como o impacto 
socioeconómico do investimento na 
população. Esse investimento 
sincronizado beneficiará tanto os 
indivíduos como a sociedade de uma 
forma global, contribuindo para o 
crescimento e para a prosperidade, 
fomentando uma melhor compreensão 
intercultural, dando acesso a uma vasta 
gama de ações de educação e formação, 
formal e informal, com especial 
incidência nas línguas, incluindo a 
linguagem gestual, e impulsionando as 
iniciativas para a juventude e as ações dos 
cidadãos destinadas a todas as gerações. 
O programa "Erasmus para Todos" apoia 
principalmente projetos transnacionais, 
ao passo que a Política de Coesão tem 
uma acentuada dimensão regional. Os 
Estados-Membros e as regiões são 
incentivados a testar instrumentos e 
métodos resultantes da cooperação 
transnacional no âmbito do Programa 
"Erasmus para Todos" e a implementá-
los no seu território através dos Fundos 
QEC.
2.5.2. A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
"Erasmus para Todos", estabelecendo 
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uma distinção clara entre os tipos de 
investimento e os grupos-alvo apoiados, 
tendo particularmente em conta os grupos 
de pessoas vulneráveis. O programa 
"Erasmus para todos" centra-se no apoio 
aos projetos transnacionais, incluindo a 
mobilidade livre de obstáculos de 
estudantes, jovens e empregados, 
independentemente da sua deficiência, 
nas parcerias estratégicas entre 
organizações, partes interessadas e 
instituições em toda a Europa, bem como 
em ações de apoio ao desenvolvimento e 
aplicação de políticas. Os principais alvos 
prioritários de investimento da política de 
coesão serão a educação, a formação no 
mercado de trabalho, as pessoas com 
deficiência e a mobilidade de educandos 
adultos.
2.5.3. Além disso, obter-se-ão melhores 
resultados através da promoção da 
complementaridade do financiamento 
destinado à mobilidade e do 
financiamento de atividades que integrem 
boas práticas e projetos inovadores 
identificados a nível da União ao abrigo 
do programa "Erasmus para todos". As 
agências nacionais criadas ao abrigo 
deste programa podem contribuir para a 
referida coordenação.
2.6. CEF + RTE, redes de energia e 
telecomunicações
2.6.1. Para maximizar o valor 
acrescentado europeu, o FEDER e FC, as 
Redes Transeuropeias e o Mecanismo 
"Interligar a Europa" (CEF - Connecting 
Europe Facility) devem ser planeados em 
estreita cooperação, de modo a assegurar 
a otimização das ligações entre diversos 
tipos de infraestruturas (transportes, 
energia e telecomunicações) a nível local, 
regional, nacional e em toda a União.
Dever-se-á assegurar a máxima 
capitalização dos fundos para projetos 
com dimensão europeia e de mercado 
único, dando prioridade, em particular, às 
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redes de transporte, de energia e digital.
2.6.2. Do mesmo modo que as 
infraestruturas nacionais devem ser 
coerentemente planeadas, tendo em conta 
o desenvolvimento das ligações 
transfronteiriças da União das ligações 
entre as regiões de um Estado-Membro, 
também os planos devem basear-se na 
procura de transportes real e prevista e 
identificar as ligações em falta e os pontos 
de estrangulamento. O investimento nas 
ligações regionais à rede global e à 
infraestrutura central da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) 
deve velar por que tanto as áreas urbanas 
como as rurais beneficiem das 
oportunidades criadas pelas redes 
principais.
2.6.3. A definição de prioridades para os 
investimentos com impacto para além de 
um determinado Estado-Membro deve ser 
coordenada com o planeamento da RTE-
T, de forma a que os investimentos do 
FEDER e do FC em infraestruturas de 
transportes estejam em perfeita sintonia 
com as orientações da RTE-T, que 
definem as prioridades da União em 
matéria de transportes, incluindo a 
acessibilidade para idosos, pessoas com 
mobilidade reduzida e passageiros com 
deficiência, o combate aos desafios das 
alterações climáticas, o desenvolvimento 
futuro de uma RTE-T integrada e o 
conceito de corredor multimodal.
2.6.4. O Livro Branco da Comissão sobre 
os Transportes apresenta uma imagem de 
um sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
salientando que é necessária uma redução 
significativa dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes. Em 
relação aos Fundos QEC, isto implica que 
a tónica seja colocada em formas 
sustentáveis de transporte e investimentos 
em áreas que ofereçam o valor 
acrescentado europeu mais elevado, como 
é o caso das redes transeuropeias. Depois 
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de identificados os investimentos, deve ser 
estabelecida uma lista de prioridades, de 
acordo com a contribuição de cada um 
para a acessibilidade e a mobilidade livre 
de obstáculos, a sustentabilidade, a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e o Espaço Único Europeu dos 
Transportes.
2.6.5. Os Estados-Membros e as regiões 
devem concentrar os investimentos na 
construção de novas infraestruturas e no 
reforço da capacidade das infraestruturas 
existentes através de uma modernização 
substancial das mesmas.
2.6.6. No que se refere aos transportes 
marítimos, os portos devem ser 
desenvolvidos como pontos de entrada e 
de saída eficientes, através da sua 
integração total nas infraestruturas 
terrestres. Deverá ser dada prioridade a 
projetos relativos ao acesso aos portos e às 
ligações para o interior. O 
desenvolvimento das vias navegáveis 
interiores deve reforçar o seu contributo 
para as redes europeias sustentáveis de 
transporte de mercadorias.
2.6.7. Em particular, deve ser promovida 
a complementaridade entre os 
investimentos em infraestruturas pelo 
FEDER e pelo Fundo de Coesão, sob 
gestão partilhada, e pelo mecanismo 
"Interligar a Europa" (CEF), que é 
gerido diretamente e tem uma seleção 
competitiva de projetos. O CEF deve 
financiar projetos na rede de base (as 
partes mais estrategicamente importantes 
da rede global) que tenham o valor 
acrescentado europeu mais elevado e 
sejam os mais complexos em termos de 
execução em relação à RTE-T: ligações 
transfronteiriças em falta, pontos de 
estrangulamento principais e meios de 
transporte multimodais. O Fundo de 
Coesão deve centrar-se em projetos de 
elevado valor acrescentado europeu 
destinados a eliminar pontos de 
estrangulamento nas redes de transportes, 
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apoiando as infraestruturas da RTE-T, 
tanto na rede de base, como na rede 
global. 
2.6.8. Os Fundos QEC devem igualmente 
ser aplicados em infraestruturas locais e 
regionais e nas suas ligações a redes 
prioritárias da União nas áreas da 
energia e das telecomunicações.
2.6.9. O CEF é complementar do Fundo 
de Coesão e dos Fundos Estruturais, pois 
contribui para a concretização dos 
objetivos regionais e locais de 
desenvolvimento em termos de 
infraestruturas, a fim de conseguir o 
máximo valor acrescentado para um 
mercado único integrado e funcional e 
para a coesão social, económica e 
territorial.
2.7. IPA, IEVP, EDF
2.7.1. Devem ser intensificadas as 
sinergias entre os instrumentos da política 
externa e a política de coesão, de modo a 
aumentar a eficácia na concretização de 
diversos objetivos políticos da União. 
Devem ser especialmente intensificadas as 
sinergias e as complementaridades no que 
se refere ao Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento, ao Instrumento de Pré-
Adesão e ao Instrumento Europeu de 
Vizinhança.
2.7.2. Há que tirar partido das sinergias 
entre as atividades de cooperação 
territorial no âmbito da política de coesão 
e do Instrumento Europeu de Vizinhança, 
para uma maior integração territorial. O 
potencial para a criação de 
complementaridades entre estes 
instrumentos é mais elevado em relação 
às atividades de cooperação 
transfronteiriça. Assim, os 
Estados-Membros devem velar por que as 
atividades existentes sejam associadas aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial recentemente criados, 
sobretudo no que diz respeito ao reforço 
das capacidades das organizações não 
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governamentais e, nomeadamente, das 
estruturas de cúpula, a fim de aceder aos 
fundos, à coordenação e ao intercâmbio 
de práticas de excelência.
3. Mecanismo de coordenação dos 
Fundos QEC
3.1. Os Estados-Membros e as regiões 
devem assegurar que as intervenções 
financiadas pelos Fundos QEC criem 
sinergias e que a integração contribua 
para uma redução dos custos 
administrativos e dos encargos no terreno.
3.2. As autoridades públicas e de gestão 
responsáveis pela execução dos Fundos 
QEC devem trabalhar em estreita 
cooperação na preparação, execução, 
monitorização e avaliação do Contrato de 
Parceria e dos programas. Deve, em 
particular:
a) identificar áreas de intervenção onde 
os Fundos QEC possam ser combinados 
de maneira complementar para atingir 
um ou mais objetivos temáticos 
estabelecidos no presente regulamento;
b) promover, através das autoridades de 
gestão responsáveis por um dos Fundos 
QEC, a participação de outras 
autoridades de gestão e das autoridades 
públicas relevantes no desenvolvimento de 
regimes de apoio, a fim de assegurar 
sinergias, evitar sobreposições e promover 
uma abordagem multifundos;
c) criar comités de monitorização 
conjuntos para programas que utilizem 
Fundos QEC e desenvolver outras 
disposições conjuntas de gestão e 
controlo, de modo a facilitar a 
coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela execução dos Fundos 
QEC;
d) recorrer a soluções conjuntas de 
governação em linha destinadas aos 
candidatos e beneficiários e a balcões 
únicos de aconselhamento sobre as 
oportunidades de financiamento 
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disponíveis através de cada um dos 
Fundos QEC;
e) garantir o acesso das PME a estes 
Fundos.
3.3. Deve ser implementado um Sistema 
de Monitorização Europeu para fiscalizar 
a aplicação dos Fundos QEC, bem como 
os progressos alcançados na 
concretização dos objetivos da estratégia 
Europa 2020, assegurando o 
envolvimento dos parceiros referidos no 
artigo 5.º.
4. Prioridades da coordenação territorial 
(transfronteiriça, transnacional e inter-
regional)
4.1. A cooperação que ultrapassa as 
fronteiras administrativas e tenta ir além 
das naturais tem um grande potencial de 
desenvolvimento regional, criação de 
emprego e coesão. A cooperação com base 
na necessidade partilhada num território 
partilhado é frequentemente a mais eficaz
4.2. A cooperação transfronteiriça advém 
da ideia de que muitos desafios 
ultrapassam as fronteiras administrativas.
Como resposta eficaz, é necessária uma 
ação conjunta e em cooperação, bem 
como uma partilha de conhecimentos ao 
nível territorial adequado.
4.3. Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
de caráter local.
4.4. As duas estratégias macrorregionais 
existentes permitiram a organização das 
partes interessadas em ações conjuntas ao 
nível territorial adequado. Estas 
estratégias reforçaram a ideia da 
necessidade de cooperação para resolver 
problemas que não podem ser resolvidos 
por um único Estado-Membro, como a 
limpeza do Mar Báltico ou do Danúbio.
As estratégias macrorregionais e outras 
formas de cooperação territorial podem 
ser apoiadas pelo FEDER e pelo FSE, 



PE486.190v02-00 116/128 AD\908400PT.doc

PT

devendo as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais ser 
indicadas nos programas.
4.5. A eliminação de obstáculos deve ser 
incluída na programação dos Fundos 
QEC – os objetivos das estratégias 
macrorregionais existentes devem estar 
patentes nas necessidades, análise e 
definição de metas dos programas 
operacionais relevantes, desde a fase de 
planeamento. Essas estratégias só terão 
cumprido o seu propósito quando os 
objetivos das estratégias macrorregionais 
integrarem o planeamento estratégico dos 
programas da política de coesão nas 
regiões e Estados-Membros em causa.
4.6. Por outro lado, os Estados-Membros
e as regiões devem garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuam eficazmente para os objetivos 
da estratégia Europa 2020. Os 
Estados-Membros e as regiões podem, 
desta forma, promover a cooperação, bem 
como testar, ensaiar e introduzir novas 
soluções, velando por que a cooperação 
seja organizada para apoiar os objetivos 
políticos mais abrangentes. Sempre que 
necessário, a cooperação territorial deve 
ser utilizada para reunir os decisores 
políticos dos países vizinhos, a fim de 
cooperar para a resolução de problemas 
comuns.
4.7. Os Estados-Membros e as regiões 
devem considerar os programas de 
cooperação territorial essencialmente 
como instrumentos úteis para eliminar os 
obstáculos à cooperação, que, por sua vez, 
irá contribuir para atingir metas políticas 
com impacto fora do âmbito do programa.

Alteração 213

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O quadro de desempenho deve consistir 
nos objetivos intermédios fixados para 
cada eixo prioritário para os anos de 2016 
e 2018, e dos objetivos finais estabelecidos 
para 2022. Os objetivos intermédios e as 
metas devem ser apresentados em 
conformidade com o formato apresentado 
no quadro 1.

1. O quadro de desempenho deve consistir 
nos objetivos intermédios fixados para 
cada eixo prioritário, para dois anos 
específicos do período do programa 
anteriores aos anos da análise do 
desempenho a acordar mutuamente pelo 
Estado-Membro e pela Comissão, e nos
objetivos finais estabelecidos para 2022. 
Os objetivos intermédios e as metas devem 
ser apresentados em conformidade com o 
formato apresentado no quadro 1.

Alteração 214

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os objetivos intermédios correspondem 
a etapas no decurso da realização do 
objetivo específico de uma prioridade que 
consubstanciam os progressos realizados 
no sentido de atingir os objetivos finais 
estabelecidos para o termo do período. Os 
objetivos fixados para 2016 devem incluir 
os indicadores financeiros e os indicadores 
de resultados. Os objetivos intermédios 
fixados para 2018 devem incluir os 
indicadores financeiros, os indicadores de 
realizações e, se for caso disso, os 
indicadores de resultados. Podem também 
ser estabelecidos objetivos intermédios 
para as principais etapas de execução.

2. Os objetivos intermédios correspondem 
a etapas no decurso da realização do 
objetivo específico de uma prioridade que 
consubstanciam os progressos realizados 
no sentido de atingir os objetivos finais 
estabelecidos para o termo do período. Os 
objetivos fixados para o ano que precede o 
ano da realização da primeira análise de 
desempenho devem incluir os indicadores 
financeiros e os indicadores de resultados. 
Os objetivos intermédios fixados para o 
ano que precede o ano da realização da 
segunda análise do desempenho devem 
incluir os indicadores financeiros e os 
indicadores de resultados. Podem também 
ser estabelecidos objetivos intermédios 
para as principais etapas de execução.

Alteração 215

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – travessão 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– ambiciosos, mas realistas, relativamente 
às circunstâncias específicas do Estado-
Membro, à natureza das intervenções e 
aos recursos afetados à prioridade em 
causa;

Alteração 216

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os objetivos intermédios e finais 
podem ser alterados a pedido do Estado-
Membro, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 26.º.

Alteração 217

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.1 – coluna 3 – travessão 
1 – subtravessão 1

Texto da Comissão Alteração

– serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego;

– serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego, 
incluindo pessoas de comunidades 
marginalizadas;

Alteração 218

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.1 – coluna 3 – travessão 
2

Texto da Comissão Alteração

– Os serviços de emprego criaram redes – Os serviços de emprego criaram redes 
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com os empregadores e institutos de 
educação.

com os empregadores e institutos de 
educação, transversais a vários setores.

Alteração 219

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 3 – travessão 
1 – subtravessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– ações de informação e sensibilização a 
nível do ensino secundário;

Alteração 220

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.2 – coluna 3 – travessão 
1 – subtravessão 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– aconselhamento e preparação do 
arranque de novas empresas;

Alteração 221

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.3 – coluna 3 – travessão 
1 – subtravessão 1

Texto da Comissão Alteração

– serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego;

– serviços personalizados e aplicação de 
medidas precoces ativas e preventivas no 
domínio do mercado de trabalho, que estão 
abertas a todos os que procuram emprego, 
incluindo pessoas de comunidades 
marginalizadas;

Alteração 222

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 8 – subponto 8.4 – coluna 3 – travessão 
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1 – subtravessão 2

Texto da Comissão Alteração

– um Estado-Membro tem em vigor 
medidas para promover o envelhecimento 
ativo, a fim de reduzir a reforma 
antecipada.

– um Estado-Membro tem em vigor 
medidas para promover o envelhecimento 
ativo.

Alteração 223

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – travessão 
2 – subtravessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– preste especial atenção às necessidades 
específicas dos grupos em maior risco de 
abandono escolar precoce, 
nomeadamente através da sua prevenção, 
com o acesso a programas de 
desenvolvimento diversificados e de 
qualidade para a primeira infância, 
iniciativas de aprendizagem domiciliárias 
e comunitárias e serviços de acolhimento 
de crianças gratuitos;

Alteração 224

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – travessão 
2 – subtravessão 4

Texto da Comissão Alteração

– atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas pertinentes para o combate ao 
abandono escolar precoce.

– atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas, nomeadamente nos domínios 
cultural, artístico e desportivo, pertinentes 
para o combate ao AEP.

Alteração 225
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Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.2 – coluna 3 – travessão 
2 – subtravessão 1 – subtravessão 2

Texto da Comissão Alteração

– aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos sub-representados.

– aumentem as entradas no ensino superior 
dos grupos de baixos rendimentos e de 
outros grupos subrepresentados, em 
particular dos grupos mais vulneráveis.

Alteração 226

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 9 – subponto 9.3-A (novo)

Texto da Comissão

Objetivos 
temáticos

Condição ex ante Critérios de cumprimento

Alteração

Objetivos 
temáticos

Condição ex ante Critérios de cumprimento

9.3-A Ensino e 
formação 
profissionais –
Existência de 
estratégias nacionais 
ou regionais para um 
ensino e uma 
formação 
profissionais 
modernos.

– Reconhecimento do ensino e formação 
profissionais como motores para o 
desenvolvimento sustentável e para o 
crescimento inclusivo;
– Medidas para melhorar a qualidade e 
eficiência da formação profissional inicial 
e contínua;
– Medidas destinadas a promover o ensino 
e a formação profissionais.

Alteração 227

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
travessão 1 – subtravessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– esteja em conformidade com o objetivo 
nacional de reduzir a pobreza e a exclusão 
social (conforme definida no Programa de 
Reforma Nacional), que inclui alargar as 
oportunidades de emprego aos grupos 
desfavorecidos;

– elabore propostas concretas e medidas 
de políticas concebidas para a realização 
do objetivo nacional de reduzir a pobreza e 
a exclusão social (conforme definida no 
Programa de Reforma Nacional e nos 
relatórios sociais nacionais), que inclui 
alargar as oportunidades de emprego de 
qualidade aos grupos desfavorecidos;

Alteração 228

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
travessão 1 – subtravessão 4

Texto da Comissão Alteração

– demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidas
na conceção da inclusão ativa;

– demonstre que os parceiros sociais e as 
outras partes interessadas estão envolvidos
em todas as fases (programação, 
execução e avaliação) das estratégias 
nacionais de luta contra a pobreza e em 
todas as estratégias de inclusão ativa;

Alteração 229

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
travessão 1 – subtravessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– inclua uma abordagem global para 
combater a pobreza infantil e promover o 
bem-estar da criança.

Alteração 230

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
travessão 2 – subtravessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– estabeleça objetivos nacionais viáveis 
para a integração dos ciganos e para 
colmatar o fosso em relação à população 
em geral. Estes objetivos devem abordar, 
no mínimo, os quatro objetivos da UE em 
matéria de integração dos ciganos 
relativamente ao ensino, emprego, 
cuidados de saúde e habitação;

– estabeleça objetivos nacionais viáveis 
para a integração dos ciganos e para 
colmatar o fosso em relação à população 
em geral. Estes objetivos devem abordar, 
no mínimo, os quatro objetivos da UE em 
matéria de integração dos ciganos 
relativamente ao ensino, emprego, 
cuidados de saúde e habitação, refletidos 
em medidas de políticas públicas;

Alteração 231

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.1 – coluna 3 –
travessão 2 – subtravessão 2

Texto da Comissão Alteração

– seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional;

– seja coerente com o Programa de 
Reforma Nacional e com os relatórios 
sociais nacionais;

Alteração 232

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
travessão 1 – subtravessão 3

Texto da Comissão Alteração

– inclua um sistema de monitorização e 
revisão.

– inclua um sistema de monitorização e 
revisão dotado de recursos orçamentais 
adequados;

Alteração 233

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 10 – subponto 10.2 – coluna 3 –
travessão 1 – subtravessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– garanta a inclusão das perspetivas das 
comunidades e da sociedade civil, assim 
como das autoridades regionais e locais, 
na preparação, execução, monitorização e 
avaliação das políticas e dos programas.

Alteração 234

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

11. Reforçar a capacidade institucional e a 
eficiência da administração pública

11. Reforçar a capacidade institucional e a 
eficiência da administração pública e 
promover o reforço das capacidades das 
partes interessadas

(referido no n.º 11 do artigo 9.º) (referido no n.º 11 do artigo 9.º)

Alteração 235

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Foi criada uma estratégia para reforçar a 
eficiência administrativa dos 
Estados-Membros, que está em vias de ser 
executada. Esta estratégia inclui os aspetos 
mencionados a seguir.

– Foi criada uma estratégia para reforçar a 
eficiência administrativa regional e local 
dos Estados-Membros, que está em vias de 
ser executada. Esta estratégia inclui os 
aspetos mencionados a seguir.

Alteração 236

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – travessão 1 –
subtravessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o emprego de pessoas de comunidades 
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marginalizadas no setor público;

Alteração 237

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante temáticas – ponto 11 – coluna 3 – travessão 1 –
subtravessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– estratégias para a eficácia do princípio 
da parceria, incluindo um conceito 
financeiro para um reforço adequado das 
capacidades dos parceiros referidos no 
artigo 5.º, n.º 1, alíneas a), b) e c).

Alteração 238

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica

Existência de um mecanismo que permita a 
execução e a aplicação efetivas da Diretiva 
(2000/78/CE), de 27 de novembro de 2000, 
que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional1 e da Diretiva 
(2000/43/CE), de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica1, bem como de 
outros compromissos internacionais em 
matéria de combate à discriminação, 
como a Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência (artigo 5.º)

Alteração 239

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 3 – travessão 1 – subtravessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– de uma estratégia de formação e 
divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– nomeação de uma unidade para a 
igualdade com capacidade e poderes 
adequados para assegurar a igualdade de 
oportunidades e uma estratégia de 
formação e divulgação da informação para 
o pessoal envolvido na execução dos 
fundos;

Alteração 240

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 1 – coluna 3 – travessão 1 – subtravessão 3-
A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– um sistema de recolha de dados 
desagregados sobre os ciganos, as pessoas 
com deficiência, as mulheres, os jovens e 
os idosos, que permita utilizar esses dados 
na monitorização e avaliação;

Alteração 241

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 2 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Existência de uma estratégia para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e de um mecanismo que garanta a 
sua aplicação eficaz 

Existência de uma estratégia para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e de um mecanismo que garanta a 
sua aplicação eficaz através de ações 
específicas de integração da perspetiva de 
género

Alteração 242

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – travessão 1 – subtravessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– da aplicação das medidas em 
conformidade com o artigo 9.º da 
Convenção das Nações Unidas, a fim de 
prevenir, identificar e eliminar os 
obstáculos e as barreiras à acessibilidade 
das pessoas com deficiência,

– da aplicação das medidas em 
conformidade com o artigo 9.º da 
Convenção das Nações Unidas, a fim de 
prevenir, identificar e eliminar os 
obstáculos e as barreiras à acessibilidade 
das pessoas com deficiência a todos os 
domínios, nomeadamente, 
infraestruturas, serviços e bens;

Alteração 243

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – travessão 1 – subtravessão 2

Texto da Comissão Alteração

– de disposições institucionais para a 
implementação e supervisão da Convenção 
das Nações Unidas, em conformidade com 
o seu artigo 33.º,

– de disposições institucionais para a 
implementação e supervisão da Convenção 
das Nações Unidas, em conformidade com 
o seu artigo 33.º, e do envolvimento de 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência na formulação e 
aplicação dessas disposições,

Alteração 244

Proposta de regulamento
Anexo IV – Condições ex ante gerais – ponto 3 – coluna 3 – travessão 1 – subtravessão 3-
A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– do envolvimento de organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência na formulação e aplicação 
dessas disposições;
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